
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI FENICJA IM. ŚW. CHARBELA 

W 2020 R. 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Fenicja im. św. Charbela za rok 2020 sporządzone dla 

organu nadzoru prawnego oraz jako informacja dla osób zainteresowanych. 

   



 
 

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, wyrównywanie 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 dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych. Głównym 
terenem działania jest Liban, gdzie Fundacja współpracuje z władzami lokalnymi oraz 
organizacjami pozarządowymi. 
 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W 2020 R. 

POMOC HUMANITARNA OFIAROM WYBUCHU 4 SIERPNIA 2020 R. W BEJRUCIE 

Działania Fundacji w 2020 r. koncentrowały się głównie na niesieniu pomocy ofiarom 
katastrowy w bejruckim porcie oraz osobom dotkniętym skutkami kryzysu gospodarczego 
w Libanie. Już kilka dni po eksplozji rozpoczęto wypłaty dla najbardziej potrzebujących.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniszczenia w Bejrucie – w uprzątnięciu skutków katastrofy 
pomaga libański partner Fundacji Fenicja – Youth Of Hope 



 
 

Fundacja Fenicja dostarczyła do Libanu prawie 64 tys. dolarów 

Trafiły one bezpośrednio do 
ofiar wybuchu w Bejrucie. 
Dzięki wsparciu ze strony 
Patriarchatu Maronickiego 
oraz współpracy 
z organizacją Youth of Hope, 
Fundacja Fenicja mogła na 
miejscu działać w sposób 
zorganizowany i skuteczny, 
tak by docierać z pomocą do 
tych, którzy rzeczywiście 
zostali poszkodowani.  
 
W pierwszym okresie przekazano gotówkę na żywność i najpilniejsze potrzeby remontowe, 
aby zabezpieczyć dach nad głową przed nadchodzącym sezonem deszczowym. Rodziny były 
wybierane wspólnie z miejscowymi parafiami maronickimi, ponieważ największe straty 
poniosły chrześcijańskie dzielnice Bejrutu: Achrafieh, Gemayze, Mar-Mikhael, Karantina. 
Zawarto porozumienie z libańskim stowarzyszeniem Youth Of Hope i dzięki temu Fundacja 

Fenicja dysponowała na miejscu bazą ponad 800 wolontariuszy. W pierwszym etapie, m.in. 

dzięki środkom finansowym przekazanym przez Fundację, przywrócono do stanu 

użytkowania: 9 mieszkań, 3 miejsca pracy (piekarnię, restaurację oraz studio muzyczne), dom 

opieki dla osób starszych oraz dom dziecka. Priorytetem były rodziny z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Przedstawiciele Fundacji Fenicja im. św. Charbela i Youth Of Hope 
wraz z beneficjentami pomocy 



 
 

 

 

 

 
Pomoc ofiarom katastrofy w Bejrucie – wspólne 
działania Fundacji Fenicja im. św. Charbela i Youth Of 
Hope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Fundacja Fenicja dotarła z pomocą pod Tyr 

Przekazano pomoc finansową wdowie i trójce dzieci tragicznie zabitego w wybuchu Imada 
Zahreddina, który od kilkunastu lat pracował w bejruckim porcie jako ochroniarz. W dzień 
wybuchu był w pracy i nie opuścił portu, gdy doszło do pożaru. Pozostał i pomagał przybyłym 
strażakom w otwarciu metalowych drzwi do hangaru. Po jego śmierci rodzina znalazła się 
w bardzo złej sytuacji finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fundacja Fenicja zakupiła laptop dla chorej dziewczynki 

Rita jest dotknięta trisomią. 

W trakcie eksplozji dziewczynka 

doznała obrażeń, mieszkanie, 

w którym mieszka zostało 

zniszczone, straciła także swój 

laptop. Ten sprzęt dla chorej 

Rity był niezwykle cenny, gdyż 

dzięki niemu dziewczynka 

utrzymywała kontakt ze 

światem. Jego utrata znacznie 

pogorszyła stan jej zdrowia. 

Dziewczynka zamknęła się w sobie i przestała z kimkolwiek rozmawiać. Fundacja Fenicja 

zakupiła dla Rity nowy laptop, a także pomogła odbudować mieszkanie jej rodziców.  

 

 

W imieniu Fundacji Fenicja św. Charbela laptop dla Rity przekazuje Youth Of Hope 

 

 

 



 
 

Fundacja Fenicja wysłała kontener z pomocą do Bejrutu 

Na początku grudnia 2020 

Fundacja Fenicja wysłała 

drogą morską 40-stopowy 

kontener wypełniony 

setkami produktów (850-

litrowych i 5-litrowych 

butelek z płynem do mycia 

naczyń, ok. 900 butelek 

o objętości 1l oraz 4l 

z płynem do prania, ok. 

1300 pojemników 

z mydłem w płynie (5-

litrowych i 500 ml), ponad 

2500 sztuk szamponów 

i żeli pod prysznic (300 ml), prawie 3400 pudełek proszków do prania (600 g), ponad 500 

opakowań proszków do prania po 5 kg i 10 kg, ok. 400 pudełek koncentratu do prania, a także 

elastyczne zbiorniki na wodę, tzw. hydrobanki. Produkty zostały podarowane lub zakupione 

u polskich producentów. Kupując je Fundacja Fenicja pomagała Libanowi oraz wspomagała 

w ten sposób w czasie pandemii polskie rodzime firmy. Kontener dotarł do Libanu na początku 

2021 r., a jego zawartość została rozdzielona wśród najbardziej potrzebujących rodzin. 

 

NASI PARTNERZY 

 

 

 

 



 
 

FILM PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIA POMOCOWE PO WYBUCHU W BEJRUCIE 

Wspólnie z libańskim partnerem Youth Of Hope przygotowano film, dokumentujący działania pomocowe 
w Bejrucie prowadzone bezpośrednio po wybuchu. Celem filmu było ukazanie ogromu potrzeb 
poszkodowanych Bejrutczyków i zachęcenie do wpłacania darowizn na ten cel. Film jest dostępny na kanale 
YouTube Fundacji Fenicja im. św. Charbela. 

 

 

WYDAWNICTWO „LIBAN – WIĘCEJ NIŻ PRZEWODNIK” 

Fundacja Fenicja zaangażowała się w przygotowanie 
pierwszego polskiego przewodnika o Libanie. Autorami 
wydawnictwa są: prezes Fundacji Fenicja Kazimierz Gajowy 
oraz współpracujący z Fundacją dziennikarz Paweł Rakowski. 
Publikacja jest obszernym kompendium wiedzy o Kraju 
Cedrów, zawierającym rys historyczny, społeczny, polityczny 
i religijny. Fundacja jest partnerem wydawnictwa. W 2020 r. 
część zysku ze sprzedaży przeznaczana była na pomoc 
Bejrutczykom. 

 

 

 

 

 



 
 

STUDIO BEJRUT 

W 2020 r. na falach Radia Wnet regularnie nadawało Studio Bejrut, które prowadzi prezes 
Fundacji Fenicja im. św. Charbela - Kazimierz Gajowy. W audycji prezentowane są 
najaktualniejsze wiadomości o sytuacji w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Projekt jest 
kontynuowany od 2018 r. 

 

NASZ PARTNER 

 

 

  



 
 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

Zarząd Fundacji Fenicja im. św. Charbela, 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 2020 r. tworzyli: 

Prezes zarządu – Kazimierz Gajowy, 

Członek zarządu – Adam Rosłoniec, 

Członek zarządu – Aleksandra Smejda-Rosłoniec. 

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

dotyczące funkcjonowania Fundacji. W 2020 r. odbyło się 12 posiedzeń, z czego 11 w  formie 

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

▪ 20 stycznia 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, na którym podsumowano 

rok 2019 oraz uszczegółowiono plan działania Fundacji na rok 2020; podjęto także decyzję 

o zmianie siedziby Fundacji; 

▪ 18 czerwca 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

omówieniu bieżących spraw; 

▪ 6 sierpnia 2020 r. /Grodzisk Mazowiecki/- odbyło się posiedzenie zarządu, które 

poświęcone było sytuacji w Libanie po wybuchu w bejruckim porcie oraz możliwości 

udzielenia pomocy; podjęto decyzję o natychmiastowym przekazaniu poszkodowanym 

środków pieniężnych i podjęciu współpracy z libańskim stowarzyszeniem Youth Of Hope, 

dzięki któremu możliwa będzie efektywna działalność na miejscu w Libanie; 

▪ 19 sierpnia 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

omówieniu aktualnej sytuacji w Libanie oraz możliwości włączenia się w odbudowę 

zniszczonych budynków; podjęto decyzję o przekazaniu kolejnej transzy środków 

pieniężnych na pomoc osobom poszkodowanym podczas bejruckiego wybuchu; 

▪ 17 września 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

omówieniu aktualnej sytuacji w Libanie, podjęto decyzję o przekazaniu kolejnej transzy 

środków pieniężnych na pomoc osobom poszkodowanym podczas bejruckiego wybuchu; 

▪ 24 września 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

omówieniu bieżących działań pomocowych prowadzonych w Libanie; podjęto decyzję 

o zmianie statutu Fundacji, tak by dawał szersze możliwości udzielania pomocy ofiarom 

katastrof; 

▪ 30 września 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 
omówieniu bieżących spraw, a także zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji 
za rok 2019 r.; 

▪ 7 października 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 
omówieniu bieżących spraw; podjęto decyzję o udzieleniu pomocy rodzinie pracownika 
bejruckiego portu, który zginął podczas wybuchu i osierocił trójkę dzieci; 

▪ 26 października 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 
możliwości wysłania do Libanu kontenera ze środkami czystości; 

▪ 3 listopada 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone zostało 
zakupowi środków czystości, które zostaną wysłane drogą morską do Libanu 



 
 

i przeznaczone na pomoc libańskim rodzinom, będącym w trudnej sytuacji materialnej; 
podjęto decyzję o zakupie i wysłaniu do Libanu domku drewnianego, na potrzeby 
prowadzenia działań pomocowych przez Fundację Fenicja; podjęto decyzję o nawiązaniu 
współpracy z Radiem Wnet w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, 
realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą 2021”; 

▪ 2 grudnia 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, podsumowujące mijający rok; 

podjęto decyzję o rozpoczęciu akcji pod nazwą „Dom dla Yusufa”, celem udzielenia 

pomocy libańskiemu małżeństwu, które zostało poszkodowane przez katastrofę 

w Bejrucie; podjęto decyzję o zawarciu umowy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl 

w celu pozyskiwania przez nią odpisów w wysokości 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych na pomoc dla Libanu; 

▪ 28 grudnia 2020 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, w trakcie którego przyjęto 

sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz plan działania na rok 2021. 

Zarząd Fundacji Fenicja w 2020 r. podjął następujące uchwały: 

▪ uchwała Nr 1 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 20 styczna 2020 r. w sprawie 

upoważnienia członka zarządu do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na 

rachunku bankowym Fundacji Fenicja im. św. Charbela, 

▪ uchwała Nr 2 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 20 styczna 2020 r. w sprawie 

zmiany siedziby Fundacji Fenicja im. św. Charbela, 

▪ uchwała Nr 3 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 

współpracy ze stowarzyszeniem Youth Of Hope, 

▪ uchwała Nr 4 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 
upoważnienia Prezesa Fundacji Fenicja Imieniem Świętego Charbela do dysponowania 
środkami pieniężnymi Fundacji przeznaczonymi na pomoc dla Libanu, 

▪ uchwała Nr 5 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 
upoważnienia do wypłaty gotówki z rachunku bankowego Fundacji Fenicja Imieniem 
Świętego Charbela, 

▪ uchwała Nr 6 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 
upoważnienia do wypłaty gotówki z rachunku bankowego Fundacji Fenicja Imieniem 
Świętego Charbela, 

▪ uchwała Nr 7 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 17 września 2020 r. 
w sprawie upoważnienia do wypłaty gotówki z rachunku bankowego Fundacji Fenicja 
Imieniem Świętego Charbela, 

▪ uchwała Nr 8 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 24 września 2020 r. 
zmieniająca statut Fundacji Fenicja Imieniem Świętego Charbela, 

▪ uchwała Nr 9 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 30 września 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, 

▪ uchwała Nr 10 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 7 października 2020 r. 
w sprawie udzieleniu pomocy rodzinie pracownika bejruckiego portu, który zginął podczas 
wybuchu, 

▪ uchwała Nr 11 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 26 października 2020 r. 
w sprawie wysłania do Libanu kontenera ze środkami czystości, 

▪ uchwała Nr 12 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 3 listopada 2020 r. 
w sprawie zakupu środków czystości, które zostaną przekazane do Libanu, 



 
 

▪ uchwała Nr 13 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 3 listopada 2020 r. 
w sprawie zakupu domku drewnianego na potrzeby prowadzenia działań pomocowych 
przez Fundację Fenicja, 

▪ uchwała Nr 14 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 3 listopada 2020 r. 
w sprawie zakupu przewodnika „Liban – więcej niż przewodnik”, 

▪ uchwała Nr 15 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 3 listopada 2020 r. 
w sprawie podjęcia współpracy z Radiem Wnet w celu złożenia wniosku o dofinansowanie 
zadania realizowanego ze środków, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą 
2021”, 

▪ uchwała Nr 16 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie 
rozpoczęciu akcji „Dom dla Yusufa”, 

▪ uchwała Nr 17 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie 
zawarcia umowy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl, 

▪ uchwała Nr 18 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie 
zawarciu umowy z członkiem Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela, 

▪ uchwała Nr 19 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 28 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji Fenicja im. św. Charbela za rok 
2019, 

▪ uchwała Nr 21 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu działania Fundacji Fenicja im. św. Charbela na rok 2021. 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację 
w toku działania. Majątkiem Fundacji zarządza zarząd Fundacji. W 2020 r. Fundacja Fenicja nie 
prowadziła działalności gospodarczej.  
 

Na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2020 przychód w wysokości 

437 850,69 zł stanowiły przychody z działalności statutowej, które pochodzą od osób 

fizycznych i w całości wpłynęły za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Koszty Fundacji Fenicja w 2020 r. wyniosły 295 265,34 zł. Na koszty złożyły się: 

▪ koszty realizacji zadań statutowych – 279 546, 28 zł, 

▪ koszty administracyjne – 15 719,06 zł. 

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 156 854,21 zł i składały się na nie: 

a) aktywa trwałe 0 zł, 

b) aktywa obrotowe 156 854,21 zł, w tym: 

− należności krótkoterminowe – 12 795,90 zł, 

− inwestycje krótkoterminowe – 144 058,31 zł. 

 

 



 
 

Pasywa wynosiły 156 854,21 zł i składały się na nie: 

a) fundusz statutowy 2 500 zł, 

b) wynik finansowy netto za rok obrotowy -132 740,71 zł, 

c) wynik finansowy z lat ubiegłych 18 253,94 zł, 

d) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3 359,56 zł. 

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wynosił 143 367,55 zł i obejmował środki 

pieniężne zgromadzone: 

a) na rachunku bankowym w kwocie 127 129,21 zł, 

b) w kasie w kwocie 16 238,34 zł. 

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

grudnia 2020 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 2020 rok w terminie do 31 marca 2021 r. 

Na dzień 31.12.2020 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. 

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 

i 2215). 

Fundacja nie przyjęła i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro. 

 

Kazimierz Jan Gajowy                                                                                       Adam Rosłoniec 

     Prezes Zarządu                                                                                              Członek Zarządu 

Aleksandra Smejda-Rosłoniec 

Członek Zarządu 


