
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA IM. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO WSPÓLNA 65A 31,32 00-867 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

KRS 0000396997

Regon 14584361900000

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2019  -  31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są
wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.
Należności i zobowiązania krajowe są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty. wynik finansowy jest ustalany z uwzględnieniem
wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, organizacja sporządza
sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych określonych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity z 2019 r. poz.688 z póź.zm), zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości , na podatwie
decyzji podjętej w polityce rachunkowości. Fundusz statutowy jest wykazany według wartości nominalnej w wysokości określonej w statucie
Fundacji-wpisanej e rejestrze sądowym.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Wanda Wojtyczka

Dobrowolski Andrzej 
Cieślak Bożenna 
Golis Jerzy 
Macenowicz Jolanta

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina JELENIA GÓRA

Powiat JELENIA GÓRA

Ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość JELENIA GÓRA Kod pocztowy 58-500 Poczta JELENIA GÓRA 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 Jan Dobrowolski Prezes Zarządu TAK

Bożenna Cieślak Członek Zarządu TAK

Jerzy Włodzimierz Golis Członek Zarządu TAK

Jolanta Izabela 
Macenowicz

Członek Zarzadu 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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
- PROMOCJA I POBUDZANIE WSZECHSTRONNEJ AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONU 
JELENIOGÓRSKIEGO-LEGNICKIEGO,
- WSPOMAGANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
- UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI 
PAŃSTWA,
- WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH,
- DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY, A W TYM 
WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO, UMYSŁOWEGO, OCHRONY 
ZDROWIA,
- WSPIERANIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UCZELNI WOJSKOWYCH,
- UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
- POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ 
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
- DZIAŁANIE NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
- POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW 
ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ,
- DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ,
- WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH, KTÓRYCH 
DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJE ZADANIA, STANOWIĄCE CELE FUNDACJI.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aleksander Kwaśniewski Przewodniczący Rady TAK

Natalia Maria Kukulska-
Dąbrówka

Członek Rady TAK

Jolanta Grażyna 
Malinowska

Członek Rady TAK

Andrzej Bokiej członek Rady TAK

Jan Andrzej Chaładaj Członek Rady TAK

Bogusław Fiedor Członek Rady TAK

Ryszard Roman Kalisz Członek Rady TAK

Grzegorz Bernard 
Napieralski

Członek Rady TAK

Wojciech Olejniczak Członek Rady TAK

Ryszard Ryk Członek Rady TAK

Władysław Eugeniusz 
Szczepankiewicz

Członek Rady TAK

Witold Mieczysław 
Szymański

Członek Rady TAK

Jerzy Wojtczak Członek Rady TAK
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

- organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie akcji społecznych,
- organizowanie, finansowanie pomocy dla dzieci i młodzieży, w 
szczególności z domów dziecka i rodzin ubogich, w tym poprzez 
ustanawianie stypendiów,
- organizowanie, finansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i 
młodzieży na kolonie, obozy, zimowiska oraz inne formy wypoczynku,
- organizowanie, finansowanie wycieczek, imprez sportowych i 
turystycznych,
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i 
modernizacji hal i klubów sportowych,
- wspieranie finansowe i rzeczowe rozwoju klubów sportowych,
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i 
modernizacji szpitali dziecięcych,
- świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej na rzecz chorych, niepełnosprawnych, ubogich, 
wychowanków Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej oraz osób z 
różnych przyczyn zagrożonych 
  wykluczeniem społecznym,
- udzielanie pomocy finansowe jednorazowej lub w formie stypendiów i 
ustanawianie nagród dla osób szczególnie uzdolnionych, studentów i 
absolwentów szkół wyższych i uczelni wojskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem Wyższej Szkoły 
  Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszko we Wrocławiu,
- organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe absolwentów, 
ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wojskowych,
- organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych, 
artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, 
prelekcji, sympozjów, konferencji i prezentacji, publikacji i wydawnictw,
- współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, 
przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz 
osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie działania Fundacji,
- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Rok 2020 był kolejnym rokiem działalności Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego Kontynuowaliśmy działania, które zainicjował i 
prowadził nasz Patron. Panująca w 2020 roku pandemia SARS-CoV2 znacząco ograniczyła możliwości naszego działania. Udało 
nam się co prawda zorganizować XXIV Bal Charytatywny którym bawiło się ponad 150 osób. Gwiazdą Balu była Kasia Wilk. Jak 
co roku podczas Balu zorganizowaliśmy licytacje przedmiotów przekazanych nam między innymi przez Prezydenta RP, Prezesa 
Rady Ministrów RP, Marszałków Sejmu i Senatu. Wśród wspierających naszą inicjatywę byli również przedstawiciele biznesu. 
Całkowity dochód z Balu corocznie przekazujemy na działalność statutową naszej Fundacji. W wyniku pozyskania środków z 
odpisu 1% od podatku udało nam się przyznać 30 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z regionu jeleniogórsko-
legnickiego. Nie zorganizowaliśmy uroczystego wręczenia Certyfikatów Stypendialnych, w którym uczestniczyli stypendyści, ich 
rodzice, nauczyciele i przedstawiciele samorządów gmin.
Panujący lock down nie pozwolił nam na zorganizowanie uroczystości 10 kwietnia w X rocznicę tragicznej śmierci Patrona 
Fundacji spotkań na cmentarzu w Wilanowie i innych miejscach upamiętniających pamięć o Jerzym Szmajdzińskim. 
Nie przekazaliśmy jak co roku nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego. Nie udało nam się przygotować i przekazać do 
domów dziecka tradycyjnych paczek świątecznych.
Liczymy, że rok 2021 będzie bez ograniczeń i pozwoli nam na prowadzenie działalności wzorem lat poprzednich.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

nie dotyczy

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

30

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

W roku 2020 Fundacja im. Jerzego 
Szmajdzińskiego miała ograniczone możliwości 
realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży. 
Powodem były obostrzenia wprowadzone przez 
Radę Ministrów RP wynikające z panującej w 
naszym kraju epidemii SARS-Cov2. Fundacja im. 
Jerzego Szmajdzińskiego corocznie przyznaje 
stypendia dla zdolnych uczniów ze szkół 
podstawowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Pieniądze na to zadanie 
pozyskujemy z 1% odpisu od podatku jak 
również z organizowanego Balu 
Charytatywnego. W okresie sprawozdawczym 
Fundacja przydzieliła 30 uczniom szkół 
podstawowych z regionu jeleniogórsko-
legnickiego roczne stypendia w wysokości 1.000 
zł
Fundacja przekazał kwotę 7.000 zł na rzecz 
Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia

88.99.Z 34 837,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 115 172,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 49 101,54 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 64 775,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego swą 
działalność charytatywną realizuje poprzez 
organizację Balu Charytatywnego. Ta 
rokrocznie odbywająca się impreza już na 
stałe wpisała się w kalendarz imprez 
charytatywnych odbywających się w okresie 
karnawału w naszym regionie. W roku 
sprawozdawczym udało nam się 
zorganizować  XXIV Bal Charytatywny z 
którego całkowity dochód przeznaczono na 
działalność statutową.
Pomimo planowanych innych działań tj. 
uroczystości wręczenia Certyfikatów 
Stypendialnych, na która zapraszamy 
naszych stypendystów wraz z rodzicami, 
nauczycieli szkół z których pochodzą, 
przedstawicieli samorządów szkolnych oraz 
władz samorządowych, ze względów 
ograniczeń spowodowanych przepisami 
epidemiologicznymi nie mogliśmy 
zorganizować zaplanowanej uroczystości.
Planowaliśmy wzorem poprzednich lat 
zorganizować uroczysty koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Powodem 
niezrealizowania tego zadania były 
wprowadzone przez Radę Ministrów RP 
ograniczenia związane z SARS-Cov2. Z tych 
samych powodów nie zorganizowaliśmy 
wręczenia nagród książkowych - nagród na 
zakończenie roku szkolnego.

90.02.Z 0,00 zł

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, 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
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34 837,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 135,89 zł

e) pozostałe przychody 1 160,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 79 039,54 zł

2.4. Z innych źródeł 1 295,89 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 34 837,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 udzielone stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z regionu jeleniogórsko-
legnickiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

34 837,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

3 700,00 zł

10 564,54 zł

64 775,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 113,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 29 141,45 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 92 201,88 zł 34 837,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

35 988,02 zł 34 837,00 zł

35 633,55 zł 0,00 zł

0,00 zł

13,00 zł

11 464,71 zł

9 102,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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. 0,50 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

1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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
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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 000,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

6 000,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Dobrowolski Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-13
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

1. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o
aktywach i pasywach.

2. Organizacja nie udzielała zaliczek, z wyjątkiem zaliczek na delegacje i bieżące zakupy na rzecz Fundacji oraz nie udzielała kredytów
członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Na aktywa obrotowe w kwocie 124 915,38 zł w pozycji "inwestycje krótkoterminowe" składają się krajowe środki na kontach
bankowych w wysokości 115 532,40 zł .

Należności krótkoterminowe w kwocie 8279,45 zł to  głównie nierozliczone zaliczki  z zarządem z tyt.  zakupów i delegacji -  w wysokości
7646,95 zł oraz  kwota 632,50 zł  z tytułu rozliczeń z dostawcami, oraz materiały uzyskane od darczyńców w wysokości 1103,54 zł

W pozycji zobowiązania w kwocie 12219,22 zł ujęte są : krajowe  rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu usług i materiałów na kwotę
2019,22 zł oraz druga  transza wg. umowy stypendialnej : wypłat stypendiów  zapłaconych w następnym roku, w kwocie 10200,00 zł .

 

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Zaliczki z Zarządem z tyt. zakupów i delegacji w kwocie 7646,95 zł

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Przychody działalności statutowej

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

darowizny osób prawnych           10564,54 zł.

darowizny od osób fizycznych:    3700,00 zł

przychody uzyskane  z 1%       34837,00 zł

1. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

kwoty uzyskane z biletów wstępu : 20845,00 zł

kwoty uzyskane z licytacji i fantów :   43930,00 zł

Przychody finansowe to odsetki 135,89

1. Odszkodowanie 1160,00 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody działalności statutowej

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

darowizny osób prawnych           10564,54 zł.

darowizny od osób fizycznych:    3700,00 zł

przychody uzyskane  z 1%       34837,00 zł

1. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
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kwoty uzyskane z biletów wstępu : 20845,00 zł

kwoty uzyskane z licytacji i fantów :   43930,00 zł

Przychody finansowe to odsetki 135,89

1. Odszkodowanie 1160,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego wynoszą 35.988,02

Koszty odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego wynoszą 35.633,55

Koszty pozostałej działalności ogłoszenia o 1% wynoszą 2.091,00

Koszty ogólne Zarządu wynoszą 11.464,71

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja uzyskała przychód z 1% w kwocie 34.837, które w całości przeznaczyła na nieodpłatną działalność statutową:

koszty stypendiów dla uczniów znajdujązych się w trudnej sytuacji materialnej oraz spotkania rocznicowe

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-26

Data zatwierdzenia: 2021-06-26

Wanda Wojtyczka Andrzej Dobrowolski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-26

Wanda Wojtyczka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Dobrowolski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA IM. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO
58-500 JELENIA GÓRA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 18 
0000396997

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 88 639,79 113 876,54

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 31 749,79 49 101,54

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 56 890,00 64 775,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 62 369,79 73 712,57

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 35 958,56 35 988,02

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 26 411,23 35 633,55

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 2 091,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 26 270,00 40 163,97

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 10 496,41 11 464,71

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 15 773,59 28 699,26

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 1 160,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 7 011,60

K. Przychody finansowe 325,28 135,89

L. Koszty finansowe 0,00 13,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 16 098,87 22 970,55

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 16 098,87 22 970,55

Data zatwierdzenia: 2021-06-26

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-26

Wanda Wojtyczka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Dobrowolski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA IM. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO
58-500 JELENIA GÓRA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 18 
0000396997

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 99 408,83 124 915,38

I. Zapasy 0,00 1 103,54

II. Należności krótkoterminowe 4 931,59 8 279,45

III. Inwestycje krótkoterminowe 94 477,24 115 532,39

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 99 408,83 124 915,38

PASYWA

A. Fundusz własny 89 725,61 112 696,16

I. Fundusz statutowy 35 000,00 35 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 38 626,74 54 725,61

IV. Zysk (strata) netto 16 098,87 22 970,55

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 683,22 12 219,22

I. Rezerwy na zobowiązania 9 683,22 12 219,22

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 99 408,83 124 915,38

Data zatwierdzenia: 2021-06-26

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13


