
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2167) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 36). 

 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–); 

➢ Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X. 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji FUNDACJA GROM. SIŁA I HONOR 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

POLSKA 
Województwo: 

MAZOWIECKIE 
Powiat: 

 

Gmina: 

 
Ulica: 

E. CIOŁKA 
Nr domu: 

15 

Nr lokalu: 

109 
Miejscowość: 

WARSZAWA 
Kod pocztowy: 

01-443 

Nr telefonu (fakultatywne): 

 
Adres poczty elektronicznej: 

BIURO@FUNDACJAGROM.ORG.PL 
Nr faksu (fakultatywne): 

 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 

3. Nr 
REGON: 

389161865 
4. Data wpisu w KRS: 

10.06.2021 
5. Nr KRS: 

0000904070 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Agnieszka Beata Petelicka  
 

Prezes Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

1.Działalność związana z organizowaniem pomocy i wspieraniem byłych żołnierzy, a w szczególności byłych żołnierzy 
jednostek specjalnych oraz weteranów wojennych, byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin. 
2.Pomoc jednostkom organizacyjnym realizującym zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa. 
3. tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
4. Działalność na rzecz obrony dobrego imienia oraz praw żołnierzy, weteranów wojennych oraz funkcjonariuszy 
jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 
5.Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz narodowego. 
6.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą. 
7.Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej. 
8. Działalność charytatywna i dobroczynna. 
9.Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa. 
10. Działalność na rzecz rozwoju i integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz kulturalnej wszystkich członków 
społeczności lokalnych. 
11. Działalność na rzecz integracji, w szczególności europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 
12. Działania związane z ochroną środowiska, ekologią i ochroną zwierząt. 
13.Organizacja, wspieranie i promowanie idei wolontariatu. 
14.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
15.Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 
17.Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 
18. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

za rok 2021 

 



19.Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych. 
20.Działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 
21.Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 
22. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, 
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 
23.Ochrona i promocja zdrowia. 
24.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
25.Propagowanie równości i zapobieganie nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 
26.Propagowanie pełnego korzystania z praw przez kobiety, równości płci, łącznie z równowagą między życiem 
zawodowym a prywatnym, wzmocnienia pozycji kobiet w życiu społecznym. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (odnoszące się do faktycznie 
wykonywanej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

 
Fundacja Grom Siła i Honor powstała w 2021 r. W 2021 r. rozwijała działania realizując cele statutowe Fundacji. 
W ramach działalności statutowej została zorganizowana wigilia w której uczestniczyli między innymi byli i obecni 
dowódcy, operatorzy i żołnierze jednostki specjalnej „GROM” i Komponentu Wojsk Specjalnych, pozostałych formacji 
Wojska Polskiego, weterani Polskich Misji Wojskowych. Spotkanie wigilijne ma przede wszystkim na celu 
zintegrowanie i skonsolidowanie środowiska operatorów sił specjalnych i żołnierzy pozostałych formacji Wojska 
Polskiego. 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W roku 2021 nie wystąpiły zdarzenia o charakterze prawnym, które skutkowałyby finansowo na działalność Fundacji. 
Poniesione zostały jedynie koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności. 

4. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą 
(zaznaczyć odpowiednie pole) 

NIE X TAK  



5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

n/d 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy dołączyć odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

Uchwała 1/2021 Rady fundacji Grom. Siła i Honor w sprawie powołania Prezesa Fundacji Grom. Siła i Honor z dnia 
25.02.2021 r. 
Uchwała Zgromadzenia Fundatorów fundacji Grom. Siła i Honor z dnia 24.02.2021 r. 
Uchwała 2/2021 Rady fundacji Grom. Siła i Honor w sprawie zmiany statutu Fundacji Grom. Siła i Honor z dnia 
19.04.2021 r. 
Uchwała 3/2021 Rady fundacji Grom. Siła i Honor w sprawie zmiany statutu Fundacji Grom. Siła i Honor z dnia 
01.06.2021 r. 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

31 400,56 - 

a. Przychody z działalności statutowej 20 900,00 - 

b. Przychody z działalności gospodarczej - - 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 10 500.56 - 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 10 500,56 - 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: - - 

- Ze środków budżetu państwa - - 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - - 

e. Ze spadków, zapisów - - 

f. Z darowizn 20 900,00 - 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) - - 

3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)  



b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

- 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

29 160,76 - 

a. Koszty realizacji celów statutowych 29 160,76 - 

b. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

29 160,76 - 

c. Koszty działalności gospodarczej 
- - 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) - - 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób zatrudniona w fundacji na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0,00 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0,00 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

3 388,00 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0,00 

b. Z tytułu umów zlecenia 3 388,00 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

- 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia) 

- 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole) NIE X TAK  

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
udzielała pożyczek pieniężnych. 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 
pieniężnych 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
udzielała pożyczek pieniężnych. 



4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
udzielała pożyczek pieniężnych. 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

Kwota ulokowana na rachunku bankowym fundacji na koniec roku sprawozdawczego:  106, 89 zł. 
W roku sprawozdawczym fundacja posiadała rachunek bankowy w banku:  
BNP PARIBAS 15 1600 1462 1854 0008 0000 0001 

2. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 0,00 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

W okresie sprawozdawczym 
fundacja 
nie nabywała obligacji lub akcji w 
spółkach prawa handlowego. 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
nabywała nieruchomości. 

W okresie sprawozdawczym 
fundacja nie nabywała 
środków 
trwałych. 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

3 665,77 1 425,97 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 

W roku sprawozdawczym nie realizowano zadań publicznych. 
 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 



 
 
 
W 2021 r. była zawarta jedna umowa o dzieło. 
Zobowiązania podatkowe  na dzień 31.12.2021 r. – nie wystąpiły. 
 składane deklaracje podatkowe: 
- CIT -8 
- PIT – 4 
- IPK - VAT 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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 

 
 

Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała 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. 

 
 
 

 
 

 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie pole) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 

 

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

miejscowość, data         



 

 

 

 

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


