
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 
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Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-11-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WSPÓLNA Nr domu 65A Nr lokalu 31,32

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-867 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 606-355-915

Nr faksu E-mail 
fundacja.szmajdzinski@gmail.com

Strona www www.fundacja-szmajdzinski.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-09-22

2014-12-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14584361900000 6. Numer KRS 0000396997

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Dobrowolski Prezes Zarządu TAK

Bożenna Cieślak Członek Zarządu TAK

Jerzy Golis Członek Zarządu TAK

Jolanta Macenowicz Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA IM. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Druk: NIW-CRSO 1



Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aleksander Kwaśniewski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Jan Chaładaj Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Jerzy Wojtczak Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Natalia Kukulska-Dąbrówka Członek Rady Fundacji TAK

Jolanta Malinowska Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Bokiej Członek Rady Fundacji TAK

Bogusław Fiedor Członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Kalisz Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Napieralski Członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Olejniczak Członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Ryk Członek Rady Fundacji TAK

Władysław 
Szczepankiewicz

Członek Rady Fundacji TAK

Witold Szymański Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Włodyga Członek Rady Fundacji TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Rok 2019 to dziewiąty rok działalności Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego. Kontynuowaliśmy działania, które 
zainicjował nasz Patron. Głównym celem naszej działalności była pomoc zdolnej młodzieży regionu jeleniogórsko-
legnickiego.
Marzec 2019 r. -  tradycyjnie już jak co roku 1 marca zorganizowaliśmy XXIII Bal Charytatywny. Całkowity dochód z 
Balu przeznaczyliśmy na działalność statutową Fundacji, głównie na stypendia dla zdolnych uczniów szkół 
podstawowych regionu jeleniogórsko-legnickiego. Na naszym Balu bawiło się 150osób, ludzi z różnych środowisk. 
Uczestnicy Balu nie tylko znakomicie się bawili, ale również czynnie wspierali akcję charytatywną, skierowaną dla 
dzieci i młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i działalności społecznej, a znajdujące się w 
trudnej sytuacji materialnej. Gościem naszego Balu był zespół De Mono, który wystąpił charytatywnie. Cieszymy się, 
że na naszym Balu ludzie nie tylko spotykają się, znakomicie się bawią ale również wspierają zdolne dzieciaki. 
Kwiecień 2019 r.  -  tradycyjne już jak co roku w dniu 10 kwietnia w rocznicę tragicznej śmierci naszego Patrona w 
katastrofie rządowego samolotu 154M pod Smoleńskiem przyjaciele i koledzy spotykali się przy grobie i tablicach 
pamiątkowych Jerzego Szmajdzińskiego. Na cmentarzu w Wilanowie o godz. 8.41 przy grobie Jerzego 
Szmajdzińskiego spotkali się członkowie Fundacji, przyjaciele i znajomi, współpracownicy z Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Sejmu. W Jeleniej Górze z którą przez 19 lat związany był jako Poseł uroczystości rocznicowe odbyły 
się pod tablicami, które w 2017 roku ufundowała nasza Fundacja. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona 
w Kościele Garnizonowym przez proboszcz parafii księdza pułkownika dr Andrzeja Bokieja - członka Rady naszej 
Fundacji. Bezpośrednio po zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczystość pod tablicami. W krótkich 
wystąpieniach Prezesa Zarządu Fundacji i Prezydenta Miasta Jelenia Góra Jerzego Łużniaka wspomniano 
Honorowego Obywatela Miasta. Pamięć wszystkich ofiar katastrofy zebrani uczcili minutą ciszy. Uczestnicy 
spotkania złożyli kwiaty i zapalili znicze. Pod tablicami posterunek honorowy wystawili żołnierze 23 Ślaskiego Pułku 
Artylerii z Bolesławca, zaś oprawę muzyczną uroczystości zapewnili trębacze Filharmonii Dolnośląskiej.
Podobna uroczystość odbyła się we Wrocławiu pod tablicą pamiątkową przy stadionie WKS Śląsk Wrocław na ulicy 
Grabiszyńskiej. W uroczystości uczestniczyli członkowie Fundacji, władze samorządowe Wrocławia i województwa 
jak również liczne grono przyjaciół i kolegów. Wartę honorowa wystawili żołnierze Garnizonu Wrocław.
Również w Głogowie pod tablicą pamiątkową spotkali się przyjaciele i znajomi Jerzego Szmajdzińskiego. Zebrani 
chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego, złożyli kwiaty i zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
Miasta. Wartę honorową pełnili żołnierze miejscowej jednostki wojskowej.
Kwiaty pod tablicą znajdującą się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - uczelni, której 
absolwentem był Jerzy Szmajdziński złożyli przedstawiciele Senatu Uczelni, samorządu studenckiego, koledzy i 
przyjaciele.
Podobne uroczystości odbyły się pod tablicami w Legnicy i Bolkowie.
Czerwiec 2019 r.  -  Fundacja wzorem lat ubiegłych przekazała do szkół regionu jeleniogórsko-legnickiego ok. 250 
książek z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego. bardzo dziękujemy 
ofiarodawcom tych książek, które przekazaliśmy na nagrody. Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy 
osiągniętych wyników.
Sierpień 2019 r.  -  w przededniu Święta Wojska Polskiego na grobie Jerzego Szmajdzińskiego tragicznie zmarłego 
Ministra Obrony Narodowej kwiaty złożyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przyjaciele 
członkowie Naszej Fundacji.
Wrzesień 2019 r.  -  30 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Głogowie odbyła się uroczystość wręczenia 
Certyfikatów Stypendialnych tegorocznym stypendystom Fundacji. Wzorem lat ubiegłych w uroczystości wziął udział 
Przewodniczący Rady Fundacji, Prezydent RP w latach 1995 - 2005 Aleksander Kwaśniewski. 30 stypendystów 
otrzymało Certyfikaty Stypendialne oraz pamiątkowe wydanie Konstytucji RP, którą otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu 
RP. Ponadto Prezydent Miasta Głogowa Pan Rafael Rokaszewicz dla każdego stypendysty upominki. W 
uroczystości wzięła udział Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.
Na zakończenie uroczystości z koncertem wystąpił tegoroczny nasz stypendysta - uczeń Zespołu Szkół Muzycznych 
w Legnicy oraz członkinie zespołu Młodzieżowego Domu Kultury w Głogowie.
Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości w MDK - Prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z osobami 
towarzyszącymi złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą  Jerzego Szmajdzińskiego.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

0

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

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

30 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w 
Głogowie odbyła się uroczystość wręczenia 
Certyfikatów Stypendialnych tegorocznym 
stypendystom Fundacji. Wzorem lat ubiegłych w 
uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Fundacji, 
Prezydent RP w latach 1995 - 2005 Aleksander 
Kwaśniewski. 30 stypendystów otrzymało Certyfikaty 
Stypendialne oraz pamiątkowe wydanie Konstytucji RP, 
którą otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu RP. Ponadto 
Prezydent Miasta Głogowa Pan Rafael Rokaszewicz dla 
każdego stypendysty upominki. W uroczystości wzięła 
udział Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. Fundacja 
przyznaje stypendia uczniom szkół podstawowych z 
okręgu jeleniogórsko-legnickiego. Fundacja w 
porozumieniu z władzami gminy typuje szkołę do której 
zamierza skierować swoje stypendium. Następnie 
kieruje pismo do Dyrektora tej szkoły z prośbą o 
wytypowanie ucznia. Kandydatura ucznia 
wytypowanego do stypendium musi być oficjalnie 
zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Szkoły i Radę 
Rodziców. 
Na zakończenie uroczystości z koncertem wystąpił 
tegoroczny nasz stypendysta - uczeń Zespołu Szkół 
Muzycznych w Legnicy oraz członkinie zespołu 
Młodzieżowego Domu Kultury w Głogowie.
Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości w MDK - 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z osobami 
towarzyszącymi złożył kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą  Jerzego Szmajdzińskiego

21 048,67 zł
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2 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

tradycyjne już jak co roku w dniu 10 kwietnia w rocznicę 
tragicznej śmierci naszego Patrona w katastrofie 
rządowego samolotu 154M pod Smoleńskiem 
przyjaciele i koledzy spotykali się przy grobie i tablicach 
pamiątkowych Jerzego Szmajdzińskiego. Na cmentarzu 
w Wilanowie o godz. 8.41 przy grobie Jerzego 
Szmajdzińskiego spotkali się członkowie Fundacji, 
przyjaciele i znajomi, współpracownicy z Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Sejmu. W Jeleniej Górze z którą 
przez 19 lat związany był jako Poseł uroczystości 
rocznicowe odbyły się pod tablicami, które w 2017 roku 
ufundowała nasza Fundacja. Uroczystości rozpoczęła 
msza święta odprawiona w Kościele Garnizonowym 
przez proboszcz parafii księdza pułkownika dr Andrzeja 
Bokieja - członka Rady naszej Fundacji. Bezpośrednio po 
zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczystość pod 
tablicami. W krótkich wystąpieniach Prezesa Zarządu 
Fundacji i Prezydenta Miasta Jelenia Góra Jerzego 
Łużniaka wspomniano Honorowego Obywatela Miasta. 
Pamięć wszystkich ofiar katastrofy zebrani uczcili 
minutą ciszy. Uczestnicy spotkania złożyli kwiaty i 
zapalili znicze. Pod tablicami posterunek honorowy 
wystawili żołnierze 23 Ślaskiego Pułku Artylerii z 
Bolesławca, zaś oprawę muzyczną uroczystości 
zapewnili trębacze Filharmonii Dolnośląskiej.
Podobna uroczystość odbyła się we Wrocławiu pod 
tablicą pamiątkową przy stadionie WKS Śląsk Wrocław 
na ulicy Grabiszyńskiej.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

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

30 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w 
Głogowie odbyła się uroczystość wręczenia 
Certyfikatów Stypendialnych tegorocznym 
stypendystom Fundacji. Wzorem lat ubiegłych w 
uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady 
Fundacji, Prezydent RP w latach 1995 - 2005 
Aleksander Kwaśniewski. 30 stypendystów 
otrzymało Certyfikaty Stypendialne oraz 
pamiątkowe wydanie Konstytucji RP, którą 
otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu RP. Ponadto 
Prezydent Miasta Głogowa Pan Rafael 
Rokaszewicz dla każdego stypendysty upominki. W 
uroczystości wzięła udział Małgorzata Sekuła-
Szmajdzińska. Fundacja przyznaje stypendia 
uczniom szkół podstawowych z okręgu 
jeleniogórsko-legnickiego. Fundacja w 
porozumieniu z władzami gminy typuje szkołę do 
której zamierza skierować swoje stypendium. 
Następnie kieruje pismo do Dyrektora tej szkoły z 
prośbą o wytypowanie ucznia. Kandydatura ucznia 
wytypowanego do stypendium musi być oficjalnie 
zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Szkoły i 
Radę Rodziców. Na zakończenie uroczystości z 
koncertem wystąpił tegoroczny nasz stypendysta - 
uczeń Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy oraz 
członkinie zespołu Młodzieżowego Domu Kultury 
w Głogowie. Bezpośrednio po zakończeniu 
uroczystości w MDK - Prezydent Aleksander 
Kwaśniewski wraz z osobami towarzyszącymi 
złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Jerzego 
Szmajdzińskiego

21 048,67 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 88 965,07 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31 749,79 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 56 890,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 325,28 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10 701,12 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21 048,67 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 21 048,67 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

35 958,56 zł

26 411,23 zł

0,00 zł

10 496,41 zł

0,00 zł

1 udzielone stypendia dla uczniów 21 048,67 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 72 866,20 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 16 098,87 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 650,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 650,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Dobrowolski
Bożenna Cieślak

Jerzy Golis
Jolanta Macenowicz

Data wypełnienia sprawozdania 2020-11-08
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