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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI 

FUNDACJI FENICJA IM. ŚW. CHARBELA 

W 2019 R. 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Fenicja im. św. Charbela za rok 2019 sporządzone dla 

organu nadzoru prawnego oraz jako informacja dla osób zainteresowanych. 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FENICJA IM. ŚW. CHARBELA 

Fundacja Fenicja im. św. Charbela powstała w dniu 24 września 2014 r. w Warszawie. Została 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 czerwca 2015 r. pod numerem 

0000561105. Posiada NIP: 525-262-05-61 oraz REGON: 361668451.  

Celami fundacji są działania na rzecz rozwijania współpracy i dialogu między przedstawicielami 
różnych kultur i religii, podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, 
kulturowej i politycznej społeczeństw, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
wyrównanie szans rozwojowych różnych grup społecznych oraz wspieranie osób 
wykluczonych, w szczególności osób bezdomnych w reintegracji zawodowej i społecznej oraz 
niesienie pomocy osobom fizycznym w każdym wieku, zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, w tym dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych. Głównym terenem 
działania Fundacji jest Liban. 
 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W 2019 R. 

POMOC HUMANITARNA RODZINOM SYRYJSKIM 

W 2019 r. Fundacja Fenicja kontynuowała realizowany we współpracy z CARITAS LIBAN projekt 
pomocy dla rodzin uchodźców syryjskich. Dostarczano wybranym rodzinom pomoc finansową, 
co zapewniało im przetrwanie. W ramach projektu wspomagano również wybrane rodziny 
libańskie, które zubożały z powodu obecności półtora miliona uchodźców (zjawisko było jedną 
z przyczyn, jaka doprowadziła Liban do zapaści finansowej i ok. 50% bezrobocia). 
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NASZ PARTNER W PROJEKCIE 

 

 

 

 

 

DACH NAD GŁOWĄ 

W 2019 r. Fundacja Fenicja i CARITAS Diecezji Siedleckiej 
prowadziły projekt, którego celem była odbudowa 
i wyposażenie domów dla syryjskich rodzin z Aleppo, 
powracających do ziemi ojczystej. Wytypowano dwie 
rodziny, których domy zostały poważnie uszkodzone 
w trakcie wojny. Środki zebrane przez CARITAS Diecezji 
Siedleckiej przekazano Fundacji Fenicja, która zarządzała 
działaniami na miejscu. Prace zakończono w grudniu 
2019 r. 

Na remont dwóch domów przeznaczono 10.000 $ przekazanych 
przez Caritas Siedlce. Fundacja Fenicja pokryła koszty, związane 
z transportem i przemieszczaniem się fachowców, w tym 
współpracującego z Fundacją inżyniera, architekta, który remonty 
nadzorował.  
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Stan po remoncie  

 

NASZ PARTNER W PROJEKCIE 

 

 

 

Stan przed remontem 
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WIRTUALNY GOŚĆ PRZY WIGILIJNYM STOLE 

We współpracy z CARITAS LIBAN od kilku lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia Fundacja 
Fenicja realizuje projekt, który nawiązuje do pięknej polskiej tradycji pustego miejsca przy 
wigilijnym stole. Nasi Darczyńcy poprzez niewielkie wpłaty zapraszają na tę najważniejszą 
w Polsce rodzinną kolację Wirtualnego Gościa – Uchodźcę, który z powodu działań wojennych 
nie może spędzić świąt w swoim domu. Zebrane w ten sposób datki trafiają bezpośrednio do 
rodzin uchodźców, by mogły  przygotować świąteczny posiłek. 

 

 

 

NASZ PARTNER W PROJEKCIE 
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STUDIO BEJRUT 

W 2019 r. na falach Radia Wnet regularnie nadawało Studio Bejrut, które prowadzi prezes 
Fundacji Kazimierz Gajowy. W audycji prezentowane są najaktualniejsze wiadomości o sytuacji 
w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Projekt jest kontynuowany od 2018 r. 

 

NASZ PARTNER W PROJEKCIE 

 

 

LIBAN – WIĘCEJ NIŻ PRZEWODNIK 

Fundacja Fenicja została partnerem wydawnictwa „Liban – 
więcej niż przewodnik. Jest to pierwszy polski przewodnik o tym 
kraju. Autorami wydawnictwa są: prezes Fundacji Fenicja 
Kazimierz Gajowy oraz współpracujący z Fundacją dziennikarz 
Paweł Rakowski. 

Publikacja znalazła uznanie zarówno w oczach libańskiego 
Patriarchatu Maronickiego, rekomendującego wydawnictwo, 
jak i polskich autorytetów, jak ks. prof. Waldemar Chrostowski, 
który o książce napisał bardzo pochlebną recenzję do tygodnika 
„Idziemy” (nr 35 (775) z 30.08.2020). 

NASZ PARTNER W PROJEKCIE 
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

Zarząd Fundacji, zgodnie z zapisami statutu, jest organem uchwałodawczym oraz 

wykonawczym, kieruje działalnością Fundacji i jest odpowiedzialny za realizowane przez nią 

projekty. 

Zarząd Fundacji Fenicja im. św. Charbela na dzień 1 stycznia 2019 r. tworzyli: 

Prezes zarządu – Kazimierz Gajowy, 

Wiceprezes zarządu – Adam Rosłoniec, 

Członek zarządu – Aleksandra Smejda-Rosłoniec. 

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu, na których omawiane są bieżące sprawy 

dotyczące funkcjonowania Fundacji. W 2019 r. odbyły się cztery takie spotkania (trzy z nich 

w formie online z uwagi na miejsce zamieszkania członków zarządu w Libanie i Polsce): 

 14 stycznia 2019 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, na którym podsumowano 

rok 2018 oraz uszczegółowiono plan działania Fundacji na rok 2019, 

 14 czerwca 2019 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

omówieniu bieżących spraw i realizowanych projektów, w tym objęcia patronatem 

wydawnictwa „Liban - więcej niż przewodnik”, a także zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego i merytorycznego Fundacji za rok 2018 r.,  

 18 – 19 września 2019 r. /Liban/ dwudniowe posiedzenie zarządu, które było poświęcone 

omówieniu realizacji dotychczasowych projektów oraz planów na rok 2020, 

 16 grudnia 2019 r. /online/ - zarząd omówił bieżącą działalność, podsumowując mijający 

rok oraz przyjął plan działania na 2020 r. 

Zarząd Fundacji Fenicja w 2019 r. podjął następujące uchwały: 

 uchwała Nr 1 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie objęcia patronatem wydawnictwa „Liban – więcej niż przewodnik”, 

 uchwała Nr 2 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, 

 uchwała Nr 3 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2018, 

 uchwała Nr 4 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu działania Fundacji na rok 2020. 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację 
w toku działania. Majątkiem Fundacji zarządza zarząd Fundacji. W 2019 r. Fundacja Fenicja nie 
prowadziła działalności gospodarczej.  
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Na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2019 przychód w wysokości 

45 373,26 zł stanowiły przychody z działalności statutowej – 45 373,26 zł, które pochodzą od 

osób fizycznych i w całości wpłynęły za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Koszty Fundacji Fenicja w 2019 r. wyniosły 45 033,76 zł. Na koszty złożyły się: 

 koszty realizacji zadań statutowych – 38 349, 47 zł  

 koszty administracyjne – 6 684, 29 zł. 

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 21 966,80 zł i składały się na nie: 

a) Aktywa trwałe 0 zł 

b) Aktywa obrotowe 15 450,32 zł, w tym; 

 należności krótkoterminowe – 475,83 zł 

 inwestycje krótkoterminowe – 14 974,49 zł.  

Pasywa wynosiły 21 966,80 zł i składały się na nie: 

a) Fundusz statutowy 2 500 zł, 

b) Wynik finansowy netto za rok obrotowy -7 867,38 zł 

c) Wynik finansowy z lat ubiegłych 20 717,70 zł, 

d) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 100,00 zł. 

 

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r. wynosił 19 237,95 zł i obejmował środki pieniężne 

zgromadzone: 

a) na rachunku bankowym w kwocie 19 181, 11 zł, 

b) w kasie w kwocie 56, 84 zł. 

W roku obrachunkowym nie udzielono, ani nie otrzymano żadnych pożyczek. Od stycznia do 

grudnia 2019 r. Fundacja nie nabyła żadnych wartości niematerialnych i prawnych ani środków 

trwałych.  

Fundacja Fenicja rozliczyła wszystkie zobowiązania podatkowe związane z jej działalnością, 

złożyła również deklaracje podatkowe CIT-8 za 2019 rok w terminie do 31 marca 2020 r. 

Na dzień 31.12.2019 r. Fundacja Fenicja nie zatrudniała pracowników i nie odprowadzała 

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

Kazimierz Jan Gajowy                                                                                      Adam Rosłoniec  

     Prezes Zarządu                                                                                           Wiceprezes Zarządu 

Aleksandra Smejda-Rosłoniec 

Członek Zarządu 


