SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „SILNIA” ZA 2021 ROK.
1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji:
b. siedziba fundacji:
c. adres fundacji:
d. aktualny adres do
korespondencji:
e. adres poczty elektronicznej:
f. data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym:
g. numer KRS:
h. statystyczny numer
identyfikacyjny REGON:
i. dane członków zarządu fundacji
(imię i nazwisko, pełniona
funkcja):
j. dane członków Rady Fundacji
(imię i nazwisko, pełniona
funkcja):
k. określenie celów statutowych
fundacji:

SILNIA
Warszawa
05-075 Wesoła, Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku WP 17/7
05-075 Wesoła, Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku WP 17/7
biuro@fundacjasilnia.pl
06.06.2020 r.
0000844580
386244042
 Wojciech Andrzej Kubica – Prezes Zarządu
 Wojciech Stanisław Haręzga – Członek Zarządu
 do 10.09.2021 r. dr Aleksandra Kaczmarek –
Przewodnicząca Rady Fundacji
 od 10.09.2021 r. Adam Lango – Przewodnicząca Rady
Fundacji
A. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie
rozwoju oraz edukacji (w tym edukacji sportowej) dzieci
i młodzieży, ochrony zdrowia oraz ratowania życia i
zdrowia dzieci i młodzieży, wspierania i prowadzenia
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym,
sportowym oraz charytatywnym skierowanych do dzieci
i młodzieży;
B. udzielanie pomocy, w tym pomocy społecznej osobom i
rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i
materialnej;
C. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz
wyrównywanie szans tych osób;
D. prowadzenie działalności charytatywnej;
E. prowadzenie działalności na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
F. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot
naukę, edukację, oświatę i wychowanie, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z
rozwojem przedsiębiorczości, innowacji oraz rozwoju
technologii;
G. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot
promocję i ochronę zdrowia;
H. prowadzenie działań mających na celu wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej;
I. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
J. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2. Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych:

K. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
L. prowadzenie
działalności
mającej
na
celu
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
M. prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i
rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
N. prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i
rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
O. prowadzenie działalności mającej na celu promocję
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
1. Fundacja może:
a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa;
b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub
uczestniczyć w fundacjach;
c) współpracować z innymi podmiotami, w tym w
szczególności poprzez wspieranie przez Fundację
innych organizacji pożytku publicznego;
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pomoc finansową i rzeczową w tym programy
stypendialne, socjalne i naukowe w szczególności
skierowane do uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin,
która osiąga ponadprzeciętne wyniki w różnych
dziedzinach życia (nauka, sport, kultura);
b) pomoc finansową i rzeczową, osobom i rodzinom,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
obejmującą finansowanie zakupu specjalistycznego
sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz lekarstw;
c) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób
niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji
zdrowotnej, życiowej lub materialnej;
d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób i
dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub
materialnej;
e) poprawienie warunków zamieszkania dzieciom z rodzin
ubogich, osobom, rodzinom, w tym osobom samotnie
wychowującym dzieci znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej oraz osobom niepełnosprawnym
poprzez
wspieranie
organizacyjne,
rzeczowe,
finansowe, w tym wspieranie budowy, remontów i
modernizacji wykonywanych w ich miejscach
zamieszkania;

f) pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków,
katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych;
g) przyznawanie świadczeń pieniężnych, rzeczowych o
charakterze pomocy społecznej osobom, rodzinom, w
tym osobom samotnie wychowującym dzieci,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości
h) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających
promować ochronę zdrowia;
i) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na
celu edukację dzieci i młodzieży, w szczególności w
zakresie przedsiębiorczości, innowacji i nowych
technologii;
j) organizowanie i udział w finansowaniu akcji
integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży
w zdobywaniu wykształcenia (w szczególności w
zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i nowych
technologii) i osiągnięciu samodzielności;
k) organizowanie i udział w finansowaniu akcji
integracyjnych, mających na celu wspieranie osób
niepełnosprawnych;
l) organizowanie i udział w finansowaniu akcji na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
m) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na
celu propagowanie i rozwój kultury fizycznej i zdrowego
trybu życia;
n) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na
celu wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej,
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
o) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na
celu podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
p) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na
celu wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;
q) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na
celu wspieranie i rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
r) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na
celu promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
s) organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie
badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
t) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń
związanych z realizacją celów Fundacji;

u) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji
wolontariatu, poprzez organizowanie i finansowanie
szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie
młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w
akcjach organizowanych przez Fundację;
v) przygotowywanie i opracowywanie materiałów
związanych z upowszechnieniem wiedzy o Fundacji oraz
celami realizowanymi przez Fundację.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w
działalności fundacji o skutkach
finansowych:

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne
zdarzenia prawne.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):
W załączeniu przekazuję odpisy uchwał
Zarząd nie podejmował uchwał w roku 2021 .
zarządu fundacji podjętych w analizowanym
okresie sprawozdawczym w ilości …… szt.
5. Informacje o wysokości uzyskanych
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała
przychodów, z wyodrębnieniem ich
przychód w wysokości 13.130,00zł z następujących
źródeł (np. spadek, zapis,
źródeł:
darowizna, środki pochodzące ze
 spadek: 0,00zł
źródeł publicznych, w tym z budżetu
 zapis: 0,00zł
państwa i budżetu jednostek
 darowizna: 13.130,00zł
samorządu terytorialnego) oraz
o gotówka: 0,00zł
formy płatności (np. gotówka,
o przelew: 13.130,00zł
przelew):
 środki pochodzące ze źródeł publicznych:
0,00zł
6. Informacje o odpłatnych
Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała
świadczeniach realizowanych przez
program stypendialny na rok akademicki 2021/2022.
fundację w ramach celów
Fundacja przyznała 3 stypendia w okresie od 10.2021statutowych z uwzględnieniem
06.2022 trzem stypendystą. Koszt tego świadczenia w
kosztów tych świadczeń:
roku 2021 wynosił 4.500,00zł
7. Działalność gospodarcza, tj.:
a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
tak, prowadzi
b. informacje o prowadzonej
działalności gospodarczej
według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego:
c. wynik finansowy z prowadzonej
działalności gospodarczej:
d. procentowy stosunek przychodu
osiągniętego
z działalności gospodarczej

nie, nie prowadzi

do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:
8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych na:
a. realizację celów statutowych:

4.500,00zł (przelew)

b. administrację (np. czynsze,
opłaty telefoniczne, pocztowe,
itp.):
c. działalność gospodarczą:

0,00zł

d. pozostałe:

9,00zł (opłata za przelewy)

n/d

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:
a. łączna liczba osób
0 (zero)
zatrudnionych w fundacji:
b. liczba osób zatrudnionych
0 (zero)
w fundacji z podziałem na
zajmowane stanowiska:
c. liczba osób zatrudnionych
0 (zero)
wyłącznie w działalności
gospodarczej:
10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 0,00zł, w tym:
a. wynagrodzenia:
0,00zł
b. nagrody:

0,00zł

c. premie:

0,00zł

d. inne świadczenia:

0,00zł

e. wynagrodzenia osób
0,00zł
zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a. wynagrodzenia:
0,00zł
b.

nagrody:

0,00zł

c.

premie:

0,00zł

d.

inne świadczenia:

0,00zł

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na:
a. wynagrodzenia:
0,00zł
b.

nagrody:

0,00zł

c.

premie:

0,00zł

d.

inne świadczenia:

0,00zł

13. Dane o wydatkach na
wynagrodzenia z umów zlecenia:

0,00zł

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
a. wysokość pożyczki:
b. pożyczkobiorca:
c. warunki przyznania pożyczki:
d. podstawa statutowa udzielenia
pożyczki:
15. Dane o kwotach zgromadzonych na
rachunkach płatniczych,
ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku rachunku członka
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych
w gotówce:
16. Dane o wartości nabytych obligacji:

Na dzień 31.12.2021 r. saldo na rachunkach bankowych
wynosiło:
 Bank Santander Bank Polska S.A.: 19.561,00zł
Na dzień 31.12.2021 r. kwoty zgromadzone w gotówce:
0,00zł

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła obligacji

17. Dane o wielkości objętych udziałów Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła obligacji
lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem
tych spółek:
18. Dane o nabytych nieruchomościach:
a. wysokość kwot wydatkowanych Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła
na nabycie nieruchomości:
nieruchomości
b. przeznaczenie nabytych
nieruchomości:
19. Dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych:
20. Dane o wartości aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
21. Dane o wartości zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
22. Dane o działalności zleconej
fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone
i zamówienia publiczne) oraz
wyniku finansowym tej działalności:

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła środków
trwałych
19.561,00

0,00

0,00

23. Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
24. Informacja o składanych
deklaracjach podatkowych:
25. Informacja, czy fundacja
ustanowiona na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu:
26. Informacja o przyjęciu lub
dokonaniu przez fundację
ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej
równowartość
10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem
daty i kwoty operacji:
27. Informacja, czy w okresie
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeśli była – to należy
wskazać organ kontrolujący oraz
wyniki kontroli:

Fundacja nie posiada ciążących zobowiązań
finansowych
Fundacja za okres sprawozdawczy złożyła deklarację
CIT do właściwego Urzędu Skarbowego.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie
prowadzona była kontrola.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:

PODPIS CZŁONKÓW ZARZĄDU
Wojciech Kubica
Warszawa, 31.06.2022r.
Wojciech Haręzga
Warszawa, 31.06.2022r.
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