
  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI FENICJA IM. ŚW. CHARBELA 

W 2021 R. 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Fenicja im. św. Charbela za rok 2021 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, 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 2021 R. 

Fundacja Fenicja od lat prowadzi akcje pomocowe na terenie Libanu. Nasze działania humanitarne 

nakierunkowane są na najbardziej potrzebujących. Pomagamy libańskim rodzinom, dzieciom, osobom 

starszym i schorowanym. Staramy się być tam gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Oprócz pomocy 

rzeczowej i finansowej wdrażamy projekty rozwojowe, które dają możliwość pracy mieszkańcom 

Libanu. 

W 2021 roku dostarczyliśmy ponad 24 tony produktów w ramach pomocy dla Libanu (15 ton środków 

czystości, 9 ton żywności), setki opakowań leków, wsparliśmy rzeczowo i finansowo hospicjum 

w Bhannes, rozdaliśmy 505 Bożonarodzeniowych Kart Podarunkowych, zrealizowaliśmy 5 specjalnych 

audycji promujących kulturę polską w Libanie, a w ramach modułu 1 projektu rozwojowego „Wspólny 

Rynek Produktów Rolnych” (skrót: CFM) przeszkoliliśmy 150 osób z grupy młodzieży i 120 rolników.  

 

OPISOWY WYKAZ DZIAŁAŃ: 

KONTENER SERC  

W ramach akcji „Kontener Serc” dostarczyliśmy do Libanu 15 ton produktów czystości od polskich 

producentów. Kontener, dostarczony do Libanu droga morską, dotarł do miejsca docelowego 25 

stycznia 2021 r. Przekazane dary to: 700 butelek (poj. 1 l) z płynem do mycia naczyń, 600 butelek (poj. 

1 l) z płynem do prania, 1152 pojemników (poj. 500 ml) oraz 114 pojemników (poj. 5 l) z mydłem 

w płynie, 2560 butelek (poj. 300 ml) z szamponami i żelami pod prysznic, 529 opakowań (po 5 kg i 10 

kg) oraz 3360 pudełek (po 600 g) proszku do prania, 384 opakowań (po 400 g) koncentratu do prania, 

288 butelek (poj. 4 l) płynów do prania, a także elastyczne zbiorniki na wodę, tzw. hydrobanki. 
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Dostarczone środki zostały rozdystrybuowane i przekazane potrzebującym rodzinom libańskim. Pomoc 

otrzymało ponad 500 rodzin.  

 

MLEKO DLA LIBANU 

Rok 2021, w którym świat żył w cieniu pandemii koronawirusa, przyniósł Libanowi ogromny kryzys 

gospodarczy. Sytuacja kraju praktycznie pogarszała się z dnia na dzień. Libańska lira traciła do 

amerykańskiego dolara, co spowodowało gwałtowny wzrost cen. Zdesperowani Libańczycy zaczęli 

wychodzić na ulicę, ale politycy nie zrobili nic, aby im pomóc. Można więc było liczyć jedynie na pomoc 

z zewnątrz. Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów było, i ciągle jest, mleko w proszku dla 

dzieci. 

10.04.2021 r. na pokładzie wojskowego Herculesa wyleciało do Bejrutu ok. 4 ton tego produktu, 

zakupionych przez Fundację Fenicja dzięki wpłatom Darczyńców. Do najbardziej potrzebujących trafiło 

7500 sztuk opakowań 0,5 kg pełnotłustego mleka, od polskiego producenta – Spółdzielni Mleczarskiej 

„Mlekovita”. Część mleka została przez „Mlekovitę” przekazana jako darowizna na cele humanitarne. 
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MLEKO DLA LIBANU – II TRANSPORT DARÓW 

Dzięki zgodzie polskiego rządu Fundacja Fenicja uzyskała dla Libanu zwolnienie z rezerw zasobów 

mleka w proszku (3 tony) i oleju rzepakowego (1000 l). Dowództwo Operacyjne Polskich Sił Lotniczych 

zagwarantowało Fenicji możliwość umieszczenia w samolocie Antonow 5-6 ton ładunku, dlatego 

dokupiliśmy ze środków zebranych od Darczyńców ponad tonę konserw mięsnych (4 500 puszek). 
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65 KG MLEKA W PROSZKU – DARY OD PIELGRZYMÓW 

Fundacja Fenicja pomaga na różne sposoby. W maju 2021 r., po 16 miesiącach pandemicznej izolacji, 

pierwsza grupa pielgrzymów-wolontariuszy z Polski odwiedziła z nami libański sierociniec w Edde, 

prowadzony przez Zgromadzenie Braci i Sióstr Jezusa Ukrzyżowanego. Zostawiliśmy w darze 65 kg 

mleka w proszku dla niemowląt i starszych dzieci, a także środki czystości.  

 

AKCJA LEKI DLA LIBANU  

Sytuacja w Libanie jest bardzo trudna. Rodzinom brakuje środków nie tylko na żywność, ale 

i na lekarstwa, które są bardzo drogie. Dlatego Fundacja Fenicja prowadziła zbiórkę środków 

na leki oraz pomagała w ich zakupie, finansując głównie te na choroby przewlekłe, których 

przyjmowanie jest konieczne dla ratowania życia.  

Pierwsze leki do Libanu dostarczyliśmy już w czerwcu 2021 r. wraz z transportem mleka 

i żywności. Kolejną partię przekazaliśmy we wrześniu. Z pomocą przyszli także pielgrzymi-

wolontariusze Radia Wnet i Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego Arka z Siedlec, którzy 

przywieźli do Libanu leki jako dar dla najbardziej potrzebujących rodzin z Baalbeck. Mniejszość 

chrześcijańska z Baalbeck otrzymała także leki, które na prośbę Fundacji Fenicja przywieźli 

pielgrzymi z Biura Ad Astra z Poznania.  
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POLSCY ŻOŁNIERZE Z POMOCĄ DLA LIBANU  

PKF UNIFIL przekazał nam pond kilka tysięcy sztuk ochronnych masek medycznych dla Libanu, 

które były szczególnie potrzebne z uwagi na obostrzenia pandemiczne. Maseczki zostały 

przekazane szpitalom, szkołom oraz innym instytucjom. Nie była to pierwsza pomoc, jaką 

Liban i nasza Fundacja otrzymała od Polskiego Wojska.  

W podziękowaniu polscy żołnierze otrzymali od nas i naszych libańskich partnerów 

pamiątkową statuetkę w kształcie cedra. 

 

AKCJA BOŻONARODZENIOWA KARTA PODARUNKOWA   

Od 6 grudnia 2021 Fundacja Fenicja, wraz z libańskim partnerem Youth Of Hope, wydawała 

karty podarunkowe, za które można było zrobić zakupy w sieci libańskich wielobranżowych 

marketów. Karty były dystrybuowane poprzez maronickie parafie, przy których działają 

komisje socjalne, posiadające listy najuboższych rodzin. 

Christmas Gift Card miały wartość od 300.000 do 500.000 lir libańskich (co niejednokrotnie 

stanowiło połowę pensji miesięcznej). W ramach akcji udało się ufundować ponad 500 kart 

podarunkowych.  
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POMOC HOSPICJUM W BHANNES 

Fundacja Fenicja jako pierwsza organizacja dotarła z pomocą do polskiej Siostry Katarzyny 

Zawadzkiej, która pracowała w hospicjum w Bhannes. Sytuacja hospicjum była tragiczna, 

brakowało wszystkiego – leków, środków czystości, a nawet żywności.  

Nasza akacja pomocowa zaangażowała prywatnych darczyńców, ale również  instytucje 

Państwa Polskiego. Kancelaria Prezydenta zorganizowała transport pomocy, który w dniu 16 

grudnia 2021 r. dotarł do Bhannes. Dary przywiózł Minister Adam Kwiatkowski, sekretarz 

stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który wręczył Siostrze Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda uhonorował tym odznaczeniem Siostrę za 

wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom chorym i potrzebującym oraz za działalność 

charytatywną i misyjną. 

Fundacja Fenicja przekazała na ręce Siostry Krystyny „Bożonarodzeniowe Karty Podarunkowe” 

dla całego personelu hospicjum. Dzięki tym voucherom do libańskich sklepów, pracujący na 

co dzień z pełnym poświęceniem personel medyczny, który często nie dojada, mógł zrobić 

zakupy i spędzić godnie Święta Bożego Narodzenia.  
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POMOC OSOBOM INDYWIDUALNYM 

W ciągu 2021 r. Fundacja Fenicja udzielała także wsparcia finansowego potrzebującym rodzinom 

libańskim. Przekazaliśmy łącznie prawie 5000 USD 

 

CENTRUM POMOCY W BYBLOS  

Fundacja Fenicja otrzymała do dyspozycji plac w Byblos, na którym powstało nasze Centrum Pomocy. 

Obiekt stał się miejscem dystrybucji pomocy rzeczowej. Na miejscu stanął drewniany dom, do którego 

w różnych sprawach mogą zgłaszać się potrzebujący Libańczycy, a w razie konieczności może on 

stanowić czasowe schronienie.  
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PROJEKT WSPÓLNY RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH (CFM)  

W 2021 r. Fundacja Fenicja wdrażała na terenie Libanu projekt „Wspólny Rynek Produktów 
Rolnych” (Community Farmers’ Market (CFM), który jest zadaniem publicznym zleconym przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a wyłonionym w trakcie konkursu Polska Pomoc 
Rozwojowa 2021. Projekt składa się z 2 modułów realizowanych od 1.08.2021 do 31.12.2022. 

Moduł 1 – 1.08.2021– 31.12.2021 
Moduł 2 – 1.01.2022 – 31.12.2022 
 
Całkowita wartość projektu: 1 096 559,00 zł 

Realizator: Fundacja Fenicja im. św. Charbela 
Partner główny: Youth Of Hope 
Partnerzy dodatkowi: Patriarchal Center for Human Development and Empowerment, 
Integral Development Foundation 

Celem projektu jest wspieranie małych i średnich rolników oraz producentów rolnych poprzez 

danie im dostępu do rynku sprzedaży bezpośredniej. 

W 2021 r. realizowano moduł 1. Pozyskano w nim beneficjentów projektu – 152 osoby z grupy 

młodzieży w wieku od 18 do 25 lat oraz 121 rolników, których działalność stanowi główne 

źródło utrzymania gospodarstwa domowego. Obie grupy wzięły udział w szkoleniach, których 

celem było przygotowanie do praktycznego działania w module 2, tj. organizacji 8 

pilotażowych edycji CFM na terenie całego Libanu. Szkolenia miały charakter zarówno 

teoretyczny, jak i praktyczny. 

Część pierwsza obejmowała wspólne dla obu grup zagadnienia z zakresu podstawowych 

umiejętności życiowych oraz zasad działania CFM (modele, procedury, przykłady innych 

krajów). Cześć druga była zróżnicowana w zależności od ról, jakie beneficjenci mieli pełnić 

w praktycznym funkcjonowaniu CFM. Rolnicy – przyszli wystawcy – otrzymali wiedzę na temat 

praktyk produkcyjnych i przetwórczych, w tym produkcji ekologicznej, a także zasad ustalania 

cen i kosztów, etykietowania, przygotowywania ekspozycji towaru, kontaktów z klientem 

w sprzedaży bezpośredniej itp. Młodzież – administratorzy CFM – przeszła szkolenia 

z zarządzania i marketingu, budżetowania i opracowywania kosztów oraz strategii 

promocyjnych. Zdobyta wiedza została sprawdzona podczas warsztatów, gdzie młodzi 

beneficjencie zespołowo projektowali przyszłe CFM w postaci makiet.  

Głównym celem bezpośrednim modułu 1 było stworzenie modelu biznesowego B2C dla rynku 

rolnego w Libanie, gdzie konsumenci będą mieć bezpośredni kontakt z producentami żywności 

– rolnikami z sąsiedztwa i będą mogli kupować ekologiczne produkty ze sprawdzonego źródła 

po rozsądnej cenie (z pominięciem łańcucha pośredników).  

Kolejnym celem była aktywizacja zawodowa młodych, zagrożonych bezrobociem ludzi oraz 

rozwój ich przedsiębiorczości. Kontynuacja projektu, w ramach II Modułu CFM będzie 

odbywać się w roku 2022.  
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Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP. 
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POLACY W LIBANIE – PROJEKT FUNDACJI FENICJA I RADIA WNET  

W ramach projektu powstał cykl pięciu programów radiowo-telewizyjnych, których celem jest 

promocja kultury polskiej na obszarze bliskowschodnim.  

Polacy wiele zawdzięczają Libanowi, który dał im schronienie w czasie II Wojny Światowej, ale i Liban 

zaciągnął u nas swoisty dług wdzięczności. Wraz z Armią Andersa do Kraju Cedrów trafiły wybitne 

osobistości, które odcisnęły niezatarte piętno na kulturze, sztuce i życiu społecznym Libanu.  

Postaci pięciu niezwykłych Polaków: malarza Bolesława Baake, naukowca prof. Stanisława 

Kościałkowskiego, aktorki i piosenkarki Hanki Ordonówny, architekta Karola Schayera oraz dyplomaty 

Zygmunta Zawadowskiego zostały przedstawione w cyklu arabskojęzycznych audycji nadawanych w 

libańskim radio i telewizji Voice Of Charity, która swym zasięgiem obejmuje także Jordanię, Syrię 

i Palestynę.  

Program powstał w ramach projektu „Promocja kultury polskiej za granicą” i był dofinansowany ze 

środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

TELEDYSK NIE ODCHODŹ BEJRUCIE 

W sierpniu 2021 minął rok od katastrofalnej eksplozji w porcie w Bejrucie, która doprowadziła 

do śmierci ponad 200 osób oraz 6500 rannych. Ponad 300 000 osób bezpośrednio lub 

pośrednio ucierpiało materialnie, nie wspominając o nieodwracalnych urazach psychicznych.  

Pamięci tych, którzy zginęli podczas katastrofy 4 sierpnia 2020 r. w Bejrucie oraz w duchu 

solidarności ze wszystkimi, którzy ucierpieli z powodu wybuchu, Fundacja Fenicja 

przygotowała wideoklip zatytułowany „NIE ODCHODŹ BEJRUCIE” (wyprodukowany w języku 

polskim i libańskim).  
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Kompozytor: Kazimierz Gajowy | Słowa: Maya Outayek | Aranżacja: Studio Charles Chlela | Śpiew: Mark Reaidy 

Baz i Sabine Soueidy |Reżyser: Charles Chlela |W roli głównej: Miguella Outayek 

 

 

STUDIO BEJRUT  

W 2021 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. 

 

 

 

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. 
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Zarząd Fundacji Fenicja im. św. Charbela na dzień 1 stycznia 2021 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 2021 r. odbyło się 10 posiedzeń, z czego 8 w  formie 

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

▪ 11 stycznia 2021 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, na którym podsumowano 

rok 2020 oraz uszczegółowiono plan działania Fundacji na rok 2021; podjęto także decyzję 

o utworzenie Centrum Pomocy Humanitarnej Fundacji Fenicja Imieniem Świętego 

Charbela w Byblos-Mastita w Libanie; 

▪ 8 marca 2021 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było sytuacji 
w Libanie w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym i poważnymi brakami 
w zaopatrzeniu, zwłaszcza w mleko; podjęto decyzję o przekazaniu mleka dla Libanu; 

▪ 2 kwietnia 2021 r. /online/- odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

bieżącym sprawom, w tym sytuacji gospodarczej w Libanie; 

▪ 8 czerwca 2021 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

omówieniu aktualnej sytuacji w Libanie oraz przygotowaniu na rocznicę wybuchu 

w bejruckim porcie videoclipu, który z jednej strony będzie miał na celu upamiętnienie 

ofiary tragedii, a z drugiej posłuży do akcji zbierania środków finansowych na pomoc 

ofiarom kryzysu gospodarczego; 

▪ 5 lipca 2021 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było aktualnej 
sytuacji w Libanie w zakresie dostępności leków; podjęto decyzję o rozpoczęciu akcji „Leki 
dla Libanu”; 

▪ 29 lipca 2021 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było realizacji 

zadania publicznego w formie projektu pod nazwą „Wspólny Rynek Produktów Rolnych” 

(moduł 1); podjęto decyzję o zawarciu umowy dotacji z Ministrem Spraw Zagranicznych 

oraz powierzeniu koordynacji zadania Aleksandrze Smejdzie-Rosłoniec; 

▪ 30 września 2021 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2020, omówieniu realizacji 
zadania „Wspólny Rynek Produktów Rolnych” (moduł 1) oraz rozpoczęcia akcji „Christmas 
Gift Cart”; podjęto decyzję o powierzeniu realizacji zadania „Wspólny Rynek Produktów 
Rolnych” (moduł 1) w Libanie organizacji Youth Of Hope (partnerowi głównemu projektu) 
oraz powierzeniu jego ewaluacji Adamowi Rosłońcowi; 

▪ 8 listopada 2021 r. /Liban/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 
omówieniu bieżących spraw;  

▪ 1 grudnia 2021 r. /Liban/ - odbyło się posiedzenie zarządu, które poświęcone było 

podsumowaniu przebiegu wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

monitorującej projekt „Wspólny Rynek Produktów Rolnych” (moduł 1), omówieniu 

możliwości udzielenia pomocy hospicjum w Bhannes oraz planom rok 2022; podjęto 

decyzję o rozpoczęciu akcji „Na ratunek Siostrze”, podjęto decyzję o zawarciu umowy 

z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl w celu pozyskiwania przez nią odpisów 
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w wysokości 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pomoc dla Libanu, a także 

przyjęto plan działania Fundacji Fenicja im. św. Charbela na rok 2022; 

▪ 27 grudnia 2021 r. /online/ - odbyło się posiedzenie zarządu, podsumowujące mijający 

rok; przyjęto sprawozdanie z działalności za rok 2020. 

Zarząd Fundacji Fenicja w 2021 r. podjął następujące uchwały: 

▪ uchwała Nr 1 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 11 stycznia 2021 r. 
w sprawie rozpoczęciu akcji „Pomoc dla Patryka”, 

▪ uchwała Nr 2 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 11 stycznia 2021 r. 
w sprawie upoważnienie prezesa Fundacji Fenicja im. św. Charbela do przekazywania 
pomocy finansowej i materialnej, 

▪ uchwała Nr 3 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 11 stycznia 2021 r. 
w sprawie utworzenie Centrum Pomocy Humanitarnej Fundacji Fenicja Imieniem 
Świętego Charbela w Byblos-Mastita w Libanie, 

▪ uchwała Nr 4 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 8 marca 2021 r. 
w sprawie rozpoczęciu akcji „Mleko dla Libanu”, 

▪ uchwała Nr 5 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 8 marca 2021 r. 
w sprawie wystąpienia do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

▪ uchwała Nr 6 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 2 kwietnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia darowizny od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” z siedzibą 
w Wysokiem Mazowieckiem, 

▪ uchwała Nr 7 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 2 kwietnia 2021 r. 
w sprawie upoważnienia członka zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela do 
dokonania zakupu konserw mięsnych od Zakładów Sokołów SA z siedzibą w Sokołowie 
Podlaskim, 

▪ uchwała Nr 8 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 2 kwietnia 2021 r. 
w sprawie upoważnienia Prezesa Fundacji Fenicja im. św. Charbela do przekazywania 
pomocy materialnej w postaci produktów żywnościowych, 

▪ uchwała Nr 9 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 2 kwietnia 2021 r. 
w sprawie złożenia wniosku w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2021”, którego 
organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych,  

▪ uchwała Nr 10 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 8 czerwca 2021 r. 
w sprawie przygotowania videoclipu „Nie odchodź Bejrucie”, upamiętniającego 
pierwszą rocznicę wybuchu w bejruckim porcie, 

▪ uchwała Nr 11 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 5 lipca 2021 r. 
w sprawie akcji „Leki dla Libanu”, 

▪ uchwała Nr 12 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 29 lipca 2021 r. 
w sprawie zawarcia umowy z Ministrem Spraw Zagranicznych, 

▪ uchwała Nr 13 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 29 lipca 2021 r. 
w sprawie zawarcia umowy z członkiem zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela, 

▪ uchwała Nr 14 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020, 

▪ uchwała Nr 15 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie zawarcia umowy z Youth Of Hope, 

▪ uchwała Nr 16 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie zawarcia umowy z członkiem zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela, 
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▪ uchwała Nr 17 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie akcja „Christmas Gift Cart”, 

▪ uchwała Nr 18 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie upoważnienia do wypłaty gotówki z rachunku bankowego Fundacji Fenicja 
im. św. Charbela, 

▪ uchwała Nr 19 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie dokonania zakupów produktów żywnościowych na potrzeby projektu 
„Wspólny Rynek Produktów Rolnych” (moduł 1), 

▪ uchwała Nr 20 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie złożenia wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą 2022” oraz „Miejsca 
pamięci narodowej za granicą 2022”,  

▪ uchwała Nr 21 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 1 grudnia 2021 r. 
w sprawie akcji „Na ratunek Siostrze”, 

▪ uchwała Nr 22 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 1 grudnia 2021 r. 
w sprawie zawarciu umowy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl, 

▪ uchwała Nr 23 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu działania Fundacji Fenicja im. św. Charbela na rok 2022, 

▪ uchwała Nr 24 Zarządu Fundacji Fenicja im. św. Charbela z dnia 27 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji Fenicja im. św. Charbela za 

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 2021 r. Fundacja Fenicja nie 
prowadziła działalności gospodarczej.  
 

Na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2021 przychód w wysokości 

699 109,55 zł stanowiły: 

− 200 840, 88 zł - przychody z działalności statutowej, które pochodzą od osób fizycznych 

i w całości wpłynęły za pośrednictwem rachunku bankowego, 

− 498 175, 00 – dotacja nr umowy DWR/PPR2021/085/2/2021 w ramach „Polska Pomoc 

Rozwojowa 2021”, która w całości wpłynęła za pośrednictwem rachunku bankowego, 

− 93,67 zł – przychody finansowe. 

Koszty Fundacji Fenicja w 2021 r. wyniosły 722 616,11 zł. Na koszty złożyły się: 

▪ koszty realizacji zadań statutowych – 154 603, 25 zł, 

▪ koszty realizacji projektu „Wspólny Rynek Produktów Rolnych” (moduł 1) w ramach 

dotacji nr umowy DWR/PPR2021/085/2/2021 – 500 304,79 zł, 

▪ koszty administracyjne – 67 708,07 zł. 

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 132 931,13 zł i składały się na nie: 

a) aktywa trwałe 0 zł, 
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b) aktywa obrotowe 132 931,13 zł, w tym: 

− należności krótkoterminowe – 21 759,89 zł, 

− inwestycje krótkoterminowe – 111 171,24 zł. 

Pasywa wynosiły 132 931,13 zł i składały się na nie: 

a) kapitał (fundusz) własny 129 988,09 zł, 

b) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 2 943,04 zł. 

Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. wynosił 109 566,51 zł i obejmował środki 

pieniężne zgromadzone: 

a) na rachunku bankowym w kwocie 109 566,51 zł, 

b) w kasie w kwocie 0 zł. 

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

grudnia 2021 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 2021 rok w terminie do 31 marca 2022 r. 

Na dzień 31.12.2021 r. Fundacja Fenicja nie zatrudniała ani jednego pracownika na umowę o 

pracę, zatrudniała 3 osoby na umowę zlecenie (w związku z realizacją projektu „Wspólny 

Rynek Produktów Rolnych” (moduł 1) w ramach dotacji nr umowy 

DWR/PPR2021/085/2/2021) i odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

Od 1.08.2021 do 31.12.2021 Fundacja realizowała zlecone przez Ministra Spraw 

Zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zadanie publiczne w formie 

projektu pod nazwą „Wspólny Rynek Produktów Rolnych” (moduł 1) - dotacji nr umowy 

DWR/PPR2021/085/2/2021). 

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 


