1. Informacje podstawowe
1.1.Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a, 00497 Warszawa, została ustanowiona przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w
Radomiu na podstawie następujących aktów prawnych:
•

Uchwały nr 67/II/2016 z dn. 12 lipca 2016 Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej
S.A. z dn. 12 lipca 2016 w sprawie pozytywnej opinii wniosku do Walnego Zgromadzenia o
wyrażenie zgodny na ustanowienie Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wyrażenia zgody
na przeznaczenie na Fundusz Założycielski tej Fundacji maksymalnej kwoty 230 000, 00 zł.

•

Uchwały nr 27 z dn. 21 lipca 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod nazwą
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w sprawie ustanowienia Fundacji Polskiej Grupy
Zbrojeniowej

•

Aktu Notarialnego - Oświadczenia o ustanowieniu Fundacji z dn. 8 sierpnia 2016 (rep. A nr
4424/2016) przed notariuszem Matyldą Przybylską prowadzącą Kancelarię Notarialną w
Warszawie przy ul. Kopernika 30.

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10.03.2017 (sygn. akt WA.XII NS-REJ.
KRS/010154/17339) pod numerem KRS 0000667056

1.2.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 o fundacjach (Dz. U. z
roku 1991, nr 46, poz. 2013) oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1339) oraz w oparciu o statut Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 36677082300000 oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP 7010673508 nadany przez I Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

1

1.3.W 2017 roku nastąpiły zmiany w składach Rady i Zarządu Fundacji Polskiej Grupy
Zbrojeniowej
RADA FUNDACJI PGZ
Od stycznia do 20 września 2017 roku w skład Rady Fundacji wchodzili:
- p. Maciej Lew Mirski
- p. Adam Lesiński
- p. Maciej Przerwa
- p. Andrzej Drogoń
- p. Krzysztof Łączyński
Dnia 20.IX.2017 Uchwałą nr 605 /II/2017 Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ze
składu Rady Fundacji zostali odwołani:
- p. Maciej Lew Mirski
- p. Adam Lesiński
- p. Andrzej Dragoń
a w ich miejsce powołano:
- p. Błażeja Wojnicza
- p. Szczepana Rumana
- p. Dominika Smyrgałę

Dnia 27.IX.2017 roku Rada Fundacji na podstawie Uchwały nr 1/2107 RF wybrała p. Błażeja
Wojnicza na funkcję Przewodniczącego Rady, a Wiceprzewodniczącym Rady został p. Szczepan
Ruman.

ZARZĄD FUNDACJI PGZ
Zarząd Fundacji od stycznia do 27 września 2017 roku stanowili:
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- p. Sławomir Czura – prezes zarządu
- p. Rafał Utracki – członek zarządu
- p. Małgorzata Bartoch-Rajchel – członek zarządu
Zarząd w powyższym składzie został odwołany dnia 27.IX.2017 na podstawie §1 Uchwały
nr 2/2017 Rady Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Na podstawie §2 ww. Uchwały powołano do Zarządu p. Elizę Dzwonkiewicz i powierzono
jej funkcję prezesa zarządu Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

1.4. Główne cele statutowe Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej to:
−

promowanie postaw obywatelskich i proobronnościowych;

−

realizacja zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

−

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

−

inicjowanie i wspieranie zadań, których celem jest dbałość o dobre imię
Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawdę historyczną;

−

realizacja zadań w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;

−

pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych w służbie;

−

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i
za granicą;

−

działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

−

promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

−

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

−

realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,

−

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

−

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

−

działalność charytatywna;

−

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
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−

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej w tym wspieranie młodych wynalazców;

−

realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

−

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

−

realizacja zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;

−

realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;

−

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26.)

2. Od czasu ustanowienia w lipcu 2016 roku do dnia 27 września 2017 roku tj. wyboru
nowych władz Fundacji PGZ - Fundacja nie podjęła żadnych działań.
2.1. W październiku 2017 roku zostały ustalone założenia ideowe i programowe Fundacji.
Jako hasło/motto został przyjęty wers z „Pieśni”, Ksiąg wtórych - Pieśń XII, Jana
Kochanowskiego :

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie….
Jan Kochanowski,

Misja
Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest młodą organizacją, której głównym zadaniem będzie
wsparcie takich środowisk i inicjatyw, które służą Ojczyźnie. Służbę tę rozumiemy jako
świadome i konsekwentne działanie z myślą o dobru Polski i jej obywateli. Służba ta może być
realizowana na różnych polach i w różnych dziedzinach życia społecznego. W ślad za tak

szeroko definiowanym pojęciem służby, Fundacja wspierać będzie zarówno projekty
edukacyjne służące wychowaniu młodzieży, sportowe, jak i działania z zakresu polskiej
kultury, historii i dziedzictwa narodowego.
Rolę Fundacji postrzegamy jako aktywne uczestnictwo w procesie edukacji narodowej, w
kształceniu i formowaniu społeczeństwa. Fundacja PGZ w swojej aktywności będzie łączyć
nowoczesność z tradycją, patrzenie w przyszłość z szacunkiem do przeszłości. Fundacja jest
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narzędziem aktywności Polskiej Grupy Zbrojeniowej w przestrzeni społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR).
Szczególnym zobowiązaniem Fundacji, wynikającym z profilu biznesowego Fundatora, jest
wsparcie środowiska żołnierzy (weteranów), którzy doznali uszczerbku na zdrowiu służąc
w misjach zagranicznych. W tym obszarze Fundacja podjęła strategiczną współpracę ze
Stowarzyszeniem Weteranów Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami
Kraju.

3. PROMOCJA, INTERNET
3.1. Fundacja wypracowała własny logotyp. Ostatecznie wygrał projekt, zaakceptowany przez
Biuro komunikacji i Promocji PGZ, którego przesłanie brzmi następująco:
„Projekt logotypu Fundacji PGZ powstał w oparciu o istniejące elementy identyfikacji
wizualnej PGZ i wpisuje się w przyjętą przez nią stylistykę na tym samym poziomie
formalnym. Zastosowane rozwiązania graficzne pozwalają logotypowi fundacji
harmonicznie funkcjonować w kontekście logo Grupy. – oba znaki stanowią uzupełniający
się komplet. Słowo Fundacja podkreślone zostało wymowną deklaracją: Tym, co służą
Ojczyźnie. Elementem wyróżniającym i spajającym logo Fundacji jest dynamiczny i
symboliczny proporczyk w barwach narodowych – bezpośrednia analogia do proporców
wieńczących lance polskiej kawalerii – kontynuatorów tradycji husarskiej. Wymowa znaku
jest bardzo odważna, wyrazista, pozytywna i optymistyczna”.
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3.2. Fundacja opracowała pod względem merytorycznym i zleciła wykonanie własnej strony
internetowej oraz profilu na facebooku. Strona posiada adres: www.fundacjapgz.pl
3.3. Działaniem inaugurującym pracę Fundacji było udzielenie przez Fundację darowizny
w kwocie 30 tys. złotych dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej na zakup
kart rękopisu „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Wydarzenie odbyło się 23 października 2017
roku.

4. Koszty realizacji zadań statutowych obejmowały następujące programy i działania:
4.1. Projekt „Rękopisy Potopu Henryka Sienkiewicza”
Fundacja przekazała darowiznę Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej jako
dofinansowanie dziesięciu kart rękopisu „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Karty stanowiły
rarytas na rynku antykwarycznym, w transakcji pośredniczył Antykwariat LAMUS, który zlecił
opracowanie opinii eksperckiej poświadczającej wiarygodność rękopisów, a same karty
pochodziły ze zbiorów prywatnych. Rękopisy zawierały następujące fragmenty powieści:
zdobycie szwedzkiej chorągwi królewskiej; Szwedzi w widłach Wisły i Sanu oraz zdobycie
Sandomierza; poselstwo Zagłoby do obozu szwedzkiego po Rocha Kowalskiego. Fundacja
w październiku 2017r. zorganizowała bezpłatny pokaz rękopisów dla mieszkańców
warszawskiej Pragi na terenie parafii Matki Bożej Loretańskiej.
Na realizację projektu Fundacja przeznaczyła 57 754,18 zł.

4.2. Projekt „Izby pamięci”
Ideą projektu jest zmiana myślenia o szkolnych izbach pamięci, w kierunku takiego
zaprojektowania ich ekspozycji, by przypominały fragmenty nowoczesnych muzeów
narracyjnych. Atrakcyjny wizualnie wygląd, interaktywny charakter prezentowanych treści i
eksponatów ma służyć przede wszystkim wzbudzeniu wśród młodego pokolenia
zainteresowania historią.
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2017 r. Zorganizowano konkurs dla szkół, w wyniku którego
wybrano do pilotażowej wersji projektu trzy szkoły - Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie, Szkołę Podstawową nr 5 im. Armii
Krajowej w Wyszkowie oraz I LO im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach. Do współpracy
zaproszono biura projektowe specjalizujące się w tworzeniu ekspozycji i wystaw muzealnych:
JAZ Plus Architekci, Fabryka Dekoracji oraz DS Studio.
Koszt zaangażowania Fundacji w projekt wyniósł 3 481,80 zł.
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4.3. Darowizny charytatywne:
Fundacja wsparła działania organizacji charytatywnych, działających w obszarze opieki
społecznej. Przekazane środki były przeznaczone m.in. na: pomoc ofiarom nawałnicy na
Pomorzu;

wynagrodzenie asystenta osób niepełnosprawnych w całodobowym domu

rodzinnym Fundacji L’Arche wraz z rocznym ogrzewaniem budynku; pomoc dla dzieci chorych
na nowotwór.
Największą darowiznę w kwocie 200 000 PLN Fundacja przekazała na Stowarzyszenie Rannych
i Poszkodowanych na Misjach Poza Granicami Kraju. Środki były przeznaczone na wsparcie
turnusów rehabilitacyjnych dla weteranów zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz zakup
specjalistycznego fotela rehabilitacyjnego dla najbardziej poszkodowanego weterana.
Łączna kwota darowizn na cele charytatywne wyniosła 300 490,00 zł.

4.4. Darowizny na projekty edukacyjne:
Fundacja przekazała wsparcie na realizację projektów o charakterze edukacyjnym. Główną osią
większości inicjatyw było upamiętnienie wybitnych, a często zapomnianych, sylwetek
żołnierzy, w tym żołnierzy wyklętych. W ramach tych przedsięwzięć Fundacja przekazała środki
na

publikacje popularnonaukowe, konkursy, wydarzenia, a także filmy dokumentalne.

Fundacja ufundowała również nagrody w ogólnopolskim konkursie historycznym dla młodzieży
dotyczącym wiedzy o Ojczyźnie.
Łączna kwota darowizn na cele edukacyjne wyniosła 126 100,00 zł.

4.5. Darowizny z zakresu kultury:
Realizując swoją misję jaką jest wsparcie dla środowisk i inicjatyw służących Ojczyźnie,
Fundacja włączyła się w projekty o charakterze kulturalnym krzewiące polskie tradycje
narodowe i dziedzictwo kulturowe. Wśród dofinansowanych projektów były: koncert z okazji
obchodów Święta Niepodległości, festiwal filmowy, małe formy pomnikowe, renowacja sal
muzealnych w regionalnych muzeach tematycznie związanych z historią wojskowości.
Łączna kwota darowizn na projekty kulturalne wyniosła 128 500,00 zł.

4.6. Darowizny na projekty promujące wychowanie fizyczne :
Fundacja przekazała wsparcie na organizację turnieju piłki nożnej pod hasłem „Turniej
Niepodległości” oraz na przygotowanie zawodników trenujących karate przygotowujących się
do występu podczas Mistrzostw Europy.
Łączna kwota darowizn na projekty sportowe wyniosła 18 000,00 zł.
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