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1. Dane Fundacji
1.1. Nazwa Fundacji
FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I
PRACOWNIKOM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKOM
ICH RODZIN „SOLIDARNI”.

1.2. Siedziba i adres Fundacji
Siedziba (Biuro Fundacji) mieści się w pok. 24b budynku nr 4 Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Adres Fundacji
podano poniżej, w pkt 1.2.
Z uwagi na remont obiektu wskazanego powyżej począwszy od miesiąca
października 2018r. tymczasowo przeniesiono biuro Fundacji do obiektu
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

1.3. Aktualny adres do korespondencji:
Adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
Tel.: kom: 535-961-881, 796 961 881
WWW: http://fundacjapsp.pl

1.4. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
E-mail: biuro@fundacjapsp.pl

1.5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Nr KRS: 0000430164
Data wpisu: 4 września 2012 r.
Data aktualizacji: 07 maja 2019 r.

1.6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON oraz NIP
REGON: 146293150
NIP: 7010357032
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1.7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji
1.7.1. skład III-ciej kadencji:
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Jacek PIWIŃSKI
Piotr CIOSEK
Radosław PEŁKA
Oktawiusz ŻEBROWSKI
Marek GARNIEWICZ
Tomasz RICHERT

1.8. Komisja Rewizyjna Fundacji
1.8.1. skład III-ciej kadencji:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew ROGODZIŃSKI
Tomasz ŁOBOS
Cezary KRYSIAK

1.9. Cele statutowe Fundacji
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły żadne zmiany w Statucie Fundacji.
Cele statutowe przedstawiają się następująco:
Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa,
pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej w skrócie
PSP, oraz członków ich rodzin, a w szczególności:
1) niesienie pomocy społecznej w formie materialnej i finansowej:
a) poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
b) poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w
wyniku choroby lub wypadku,
c) wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy
zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych
warunkach materialnych i życiowych,
d) osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie,
2) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej wśród funkcjonariuszy i pracowników PSP,
3) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i wspierania
nauki wśród dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie
pełnienia służby,
4) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia idei wolontariatu,
5) działalność społeczna polegająca na podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz
popularyzacji celów Fundacji.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
W okresie sprawozdawczym udzielano pomocy społecznej wyłącznie w postaci
bezzwrotnych zapomóg finansowych dla ogółem 158 osób na łączną kwotę 1 104 320,00 zł

2.1. Realizacja celów statutowych Fundacji w 2020 r.
Realizacja zadań statutowych w okresie sprawozdawczym odbyło się na 4 zebraniach
(25÷26 marzec, 29÷30 czerwca, 22÷23 września i 10÷11 grudnia), co czyni zadość wymogom
statutowym (nie rzadziej, niż raz na kwartał). Ogółem rozpatrzono 157 wnioski o przyznanie
pomocy, z czego 1 dotyczył Wnioskodawcy nie ubezpieczonego przez podmioty wymienione w §
5 Regulaminu Fundacji w sprawie zasad korzystania i przyznawania pomocy.
W 6 przypadkach odmówiono przyznania pomocy ze względów regulaminowych.

2.2. Przyznane zapomogi finansowe
Na potrzeby niniejszej części sprawozdania przyjęto kwoty, które zostały przydzielone w
okresie sprawozdawczym. Nie oznacza to jednak, że kwoty te zostały przekazane Beneficjentom
w tym właśnie okresie. W związku z tym w niniejszym opracowaniu występują istotne różnice w
porównaniu z faktycznymi kosztami Fundacji, wymienionymi w punkcie 5.1. Podkreślenia
wymaga fakt, iż część kwot przyznanych w roku poprzedzającym została przekazana w okresie
sprawozdawczym, podobnie jak część kwot przyznanych pod koniec okresu sprawozdawczego
doczekała się realizacji w roku następnym. Należy więc wyraźnie rozgraniczyć termin „pomoc
przyznana” z terminem „pomoc przekazana” czy „pomoc zrealizowana”
Z ogółem 156 rozpatrzonych wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły od osób
ubezpieczonych w programach ubezpieczeniowych, z których Fundacja otrzymuje środki
finansowe przyznano bezzwrotne zapomogi finansowe dla ogółem 158 osób, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)

59 czynnym funkcjonariuszom na kwotę:
2 pracownikom cywilnym PSP na kwotę:
17 emerytom i rencistom PSP na kwotę:
19 współmałżonkom wymienionych a ÷ d na kwotę:
61 dzieciom na kwotę

Łączna wartość przyznanej
ubezpieczonym wyniosła 1 104 320,00 zł.

pomocy

statutowej

418 650,00 zł
8 300,00 zł
132 850,00 zł
114 700,00 zł
429 820,00 zł
udzielonej

osobom

2.2.1. Wdowom i sierotom po strażakach, którzy zginęli w czasie pełnienia służby
W roku sprawozdawczym nie przyznano żadnej pomocy z tego punktu.

2.3. Umorzone pożyczki z Funduszu
W roku sprawozdawczym nie umarzano pożyczek.
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2.4. Przyznana pomoc w postaci zakupu usług medycznych i innych,
lekarstw, środków opatrunkowych itp.
W roku sprawozdawczym nie przyznawano pomocy z tego tytułu.

2.5. Przyznana pomoc w postaci zakupu sprzętu medycznego
stanowiącego majątek Fundacji i przekazanie go w użyczenie
Beneficjentów:
W roku sprawozdawczym nie przyznawano pomocy z tego tytułu.

3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2020 r.

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
Załączono do sprawozdania.

5. Uzyskane przychody Fundacji w 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody z tytułu
a) spadków:

0,00 zł

b) zapisów:

0,00 zł
1

c) darowizn :

1 795 981,12 zł

d) zbiórek publicznych:

0,00 zł

e) źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy):

0,00 zł

f) oprocentowania rachunków bankowych:

9 684,34 zł

g) loterii:

0,00 zł

h) odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych:

0,00 zł

i) działalności gospodarczej:

0,00 zł

j) innych rodzajów dochodów2:

0,00 zł

RAZEM PRZYCHODY:

1 805 665,46 zł

1 – dywidendy + środki z Funduszu Prewencyjnego PZU oraz darczyńcy prywatni
2 – na podstawie porozumienia z Podkarpackim ZW ZZS „Florian”
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6. Koszty działalności Fundacji:
Jak wynika z poniższego zestawienia – koszty Fundacji związane z prowadzeniem
działalności statutowej (administracyjne i pozostałe) stanowią 4,97 % wydatków ogólnych, co
należy uznać za wynik satysfakcjonujący, wynikający m.in. z faktu, iż wszyscy członkowie
organów statutowych wykonują swoją działalność w ramach Fundacji nieodpłatnie. Na powyższy
wynik wpływ miało również nieodpłatne użyczenie pomieszczeń Państwowej Straży Pożarnej do
prowadzenia przez Fundację działalności statutowej.

6.1.

Z tytułu realizacji celów statutowych
a) realizacja celów statutowych Fundacji:

6.2.

1 166 711,50 zł

Z tytułu wydatków administracyjnych
b) wydatki administracyjne:
- czynsze:
- opłaty telefoniczne:
- opłaty pocztowe:
- inne wydatki administracyjne:
RAZEM WYDATKI ADM.:

6.3.

0,00 zł
1 559,58 zł
931,50 zł
58 570,18 zł
61 061,26 zł

Z tytułu działalności gospodarczej i pozostałych kosztów
c) działalność gospodarcza:

0,00 zł

d) pozostałe koszty:

0,14 zł

RAZEM POZOSTAŁE

0,14 zł

7. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:
W 2020 roku nie zatrudniano pracowników na podstawie umowy o pracę.

7.1.

Łączna kwota wynagrodzeń w roku 2020 osób zatrudnionych
W roku 2020 nie zatrudniano pracowników na umowę o pracę.
W związku z tym nie wypłacano wynagrodzenia z tego tytułu.

7.2.

Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji
Nie wypłacano wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji.
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7.3.

Wynagrodzenie członków innych organów Fundacji
Nie wypłacano wynagrodzeń dla członków innych organów Fundacji.

7.4.
Wynagrodzenie osób kierujących wyłącznie działalnością
gospodarczą Fundacji
Nie wypłacano wynagrodzeń z tego tytułu.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

7.5.

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
W 2020 roku zatrudniano dwie osoby na podstawie Umowy Zlecenia.
Łączna kwota wynagrodzenia za rok 2020:

7.6.

54 893,76 zł

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne
Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2020.

7.7.

Kwoty na rachunkach bankowych
1. Bieżący rachunek bankowy Credit Agricole
2. Rachunek lokaty Credit Agricole
3. Rachunki pomocnicze Credit Agricole
RAZEM:

7.8.

64 676,95 zł
1 070 006,90 zł
132 531,61 zł
1 267 215,46 zł

Wartość nabytych obligacji
W roku 2020 Fundacja nie nabywała obligacji.

7.9.
Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego
W roku 2020 Fundacja nie nabywała akcji i nie obejmowała udziałów
w spółkach prawa handlowego.

7.10.

Nabyte nieruchomości i ich przeznaczenie
W roku 2020 Fundacja nie nabywała nieruchomości.

7.11.

Nabyte pozostałe środki trwałe
W roku 2020 Fundacja nie dokonywała zakupu środków trwałych
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7.12.
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
a) aktywa:

1 269 650,91 zł

b) zobowiązania:

5 894,02 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe
Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

8.1.

Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 6.10
Nie nabywano nieruchomości w roku 2020 i nie dokonywano ich zbycia.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach
podatkowych
Fundacja na bieżąco dokonuje płatności z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu
ubezpieczeń społecznych. W obowiązujących terminach składane są deklaracje do właściwego
Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS.

10. Informacje z przeprowadzonych w fundacji w roku
sprawozdawczym kontrolach oraz wyniki tych kontroli
W 2020 roku przeprowadzono jedną kontrolę przez Komisję Rewizyjną Fundacji. Stwierdzono:
● Zorganizowanie szkolenia w zakresie RODO dla nowych członków Rady, Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
Zalecenie Komisji Rewizyjnej Fundacji zostanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2021
roku. Opóźnienie szkolenia spowodowane pandemią.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.
/w oryginale podpisy członków Zarządu/

 strona 10 

