FUNDACJA POLSKIE SAMOLOTY HISTORYCZNE
ul. gen. T. Pełczyńskiego 20/50
01-471 Warszawa

Sprawozdanie z działalności
Fundacja Polskie Samoloty Historyczne
(nazwa fundacji)

za rok 2018

*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.
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1.1

Dane fundacji.

Nazwa Fundacji

Polskie Samoloty Historyczne

Siedziba i adres

01-471 Warszawa, ul. gen. T. Pełczyńskiego 20/50

Adres do korespondencji

j.w.

E-mail

m.masalski@samolotyhistoryczne.org

Telefon

511 40 40 14

Faks

brak

REGON

368146655

Data wpisu w KRS

28.08.2017

Nr KRS

0000692094

1.2

Dane dotyczące członków zarządu fundacji.
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)

1.

Marek Masalski

Prezes Zarządu

2.

Wisław Kosowicz

Wiceprezes Zarządu

1.3
−
−
−
−
−
−

Cele statutowe fundacji.

budowa i eksploatacja replik i rekonstrukcji historycznych statków powietrznych, ze
szczególnym uwzględnieniem samolotu PZL P11 i innych polskich konstrukcji lotniczych,
promowanie i propagowanie sportów lotniczych i turystyki lotniczej,
promowanie rozwiązań i regulacji prawnych stwarzających warunki do rozwoju lotnictwa
ogólnego i sportów lotniczych,
promowanie rozwoju infrastruktury lotniczej oraz rozwoju naukowo-technicznego w
lotnictwie,
popularyzacja wiedzy historycznej i technicznej dotyczącej osiągnięć polskiego przemysłu
lotniczego oraz polskiego sportu lotniczego,
ochrona zabytków, miejsc i pamiątek związanych z lotnictwem.
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2.1
−

−

−
−
−

−

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych.

Prowadzenie inwentaryzacji historycznej oraz opracowywanie dokumentacji technicznej
zabytków lotniczych.
Kontynuowano prace nad inwentaryzacją i odtworzaniem dokumentacji samolotu
PZP P.11c. Aktualny stan dokumentacji odtworzeniowej: 95% - bez skutków
finansowych
Organizacja i udział w pokazach lotniczych.
Fundacja brała udział w pokazach lotniczych w: Iławie, Nadmie, Krakowie i
Sobieniach gdzie uczestniczono w pokazach w locie oraz prezentowano
informacje dot. budowy latającej repliki samolotu PZL P.11c - bez skutków
finansowych
Wykonywanie lotów demonstracyjnych, promocyjnych, widokowych oraz komercyjnych.
Nie prowadzono.
Ekspozycję sprzętu lotniczego,
Eksponowano samolot historyczny Piper Cub J3C w ramach pokazów lotniczych
oraz innych imprez popularyzujących lotnictwo - bez skutków finansowych
Organizacja odczytów, szkoleń, pokazów, prelekcji, audycji, widowisk i imprez
publicznych,
Członkowie Fundacji prowadzili wykłady i prezentacje podczas imprez
organizowanych przez:
o Dom Spotkań z Historią, Warszawa, ul. Karowa 20, - „Marzenia o lataniu
prezentacyjne”
- bez skutków finansowych
o Niebo bez granic, Warszawa, Czerniowiecka 3, - "PZL - P11 Bitwa o legendę”
- bez skutków finansowych
o Aeroklub Warszawski – cykliczne wykłady dla adeptów lotnictwa
- bez skutków finansowych
o XX Konferencja Gospodarcza Polonii w Toruniu - stoisko prezentacyjne
– wykup stoiska [wydatek 1230,00 zł]
Ustanawianie nagród i stypendiów dla osób fizycznych i prawnych, instytucji i podmiotów
wspierających rozwój polskiego lotnictwa
o Fundacja udostępniła wyniki swoich prac studentowi Panu Pawłowi
Stalmachowi dla wykonania i obrony Dyplomowej Pracy Magisterskiej
„Numeryczne obliczenia aerodynamiki samolotu PZL P.11c. Praca została
obroniona na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechnik
Warszawskiej. Jest to już druga praca magisterska zrealizowana w oparciu o
materiały i dane udostępnione przez Fundację
- bez skutków finansowych
o Udostępnienie danych samolotu PZL P.11c dla prac modelarskich
prezentacyjne
– donacja w wysokości 250,00 zł.

2.2

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

brak

3.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS.

Nie prowadzono działalności gospodarczej
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4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Nie podejmowano uchwał

5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł.

Przychody ogółem:

289,00 zł

W tym:
a) ze spadku:

0,00 zł

b) z zapisu:

0,00 zł

c) z darowizn:

289,00 zł

d) ze środków publicznych, w tym:

0,00 zł

- z budżetu państwa:

0,00 zł

- z budżetu gminy:

0,00 zł

e) z innych źródeł (wskazać jakie):

0,00 zł

f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych
(z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 0,00 zł
g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
0,00 zł
6.

Informacja o poniesionych kosztach.

Koszty ogółem:

2 120,19 zł

W tym:
a) na realizację celów statutowych:

1584,24 zł

b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 535,95 zł
c) na działalność gospodarczą:

0,00 zł

d) pozostałe koszty (wskazać jakie):

0,00 zł

7.

Dane w następującym zakresie:

7.1

Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0
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W tym:
a) wg zajmowanych stanowisk:

0

b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej:
7.2.

0

Wynagrodzenia.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
7.2.1
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej)
- Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
7.2.2
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)
- Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.
- Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń

7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)

- Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek

7.4

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

PKO BP
7 879,04zł

7.5

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

- Fundacja nie nabywała żadnych obligacji i udziałów
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7.6

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie.

- Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości

7.7

Nabyte pozostałe środki trwałe.

- Fundacja nie nabywała żadnych środków trwałych

7.8

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych
dla
celów
statystycznych.
Wpływy:
Wydatki:
Saldo:
Stan konta:

289,00 zł
2120,19 zł
-1831,19 zł
7 879,04 zł

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

8.

- Fundacja nie przyjmowała żadnych zleceń
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

9.

- Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
10.

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana
kontrola oraz jej wyniki.

W roku 2018 w Fundacji nie prowadzono kontroli

Marek Masalski
Prezes Fundacji
podpis członka zarządu fundacji

Warszawa, 12.04.2019
miejscowość, data
*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej.
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