
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-13

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 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
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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)

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Rok 2021 był kolejnym rokiem działalności Fundacji imienia Jerzego Szmajdzińskiego posiadającej status 
Organizacji Pożytku Publicznego. Nasze działania nakierowane były na kontynuację tych, których inicjatorem był 
Jerzy Szmajdziński patron naszej Fundacji. Panująca od  2019 roku pandemia SARS-CoV-2, praktycznie ograniczyła 
naszą działalność. Jedynymi dochodami naszej Fundacji był 1% odpis od podatku i darowizny przekazywane nam 
przez osoby fizyczne. Podjęliśmy co prawda działania organizacyjne XXV Balu Charytatywnego Fundacji im. Jerzego 
Szmajdzińskiego, lecz ograniczenia wynikające z panującej pandemii jak również pewne obawy uczestników Balu 
spowodowały, że musieliśmy zrezygnować z organizacji tej charytatywnej imprezy z której całkowity dochód 
przeznaczaliśmy na stypendia, które co roku kierujemy do uczniów szkół podstawowych naszego regionu. Stypendia 
kierujemy do uczniów osiągających dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce lub sporcie i będących w trudnych 
warunkach materialnych. Stypendia przyznawane są uczniom wytypowanych przez Fundację szkół, wskazanych 
przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców szkoły. W roku sprawozdawczym - 2021 przyznaliśmy 16 uczniom 
nasze stypendium roczne, które wynosi 1.000 PLN i wypłacane jest przez szkołę w miesięcznych transzach po 100 
PLN. Nie zorganizowaliśmy uroczystego wręczenia Certyfikatów Stypendialnych, które tradycyjnie przygotowaliśmy z 
udziałem Przewodniczącego Rady Fundacji Pana Aleksandra Kwaśniewskiego a na wręczenie zapraszamy zawsze 
oprócz stypendysty jego rodziców, przedstawicieli samorządu szkolnego, dyrekcji szkoły i przedstawiciela samorządu 
gminy z której pochodzi stypendysta.
W ograniczony sposób uczestniczyliśmy w obchodach rocznicy katastrofy rządowego samolotu TU 154M pod 
Smoleńskiem w której zginął Jerzy Szmajdziński - Patron Fundacji.
Nie udało nam się przekazać na zakończenie roku szkolnego nagród książkowych do szkół regionu. Również nie 
udało nam się przekazać paczek ze słodyczami dla dzieci z domów dziecka naszego regionu. Tradycyjnie staraliśmy 
się obdarowywać dzieci dwa razy w roku tj. Święta Bożego Narodzenia i Dzień Dziecka.
Wyrażamy przekonanie, że rok 2022 będzie dla nas "łaskawszy" uda nam się zrealizować zaplanowane działania.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

nie dotyczy

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

Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego od początku 
swego powstania kontynuowała działania rozpoczęte 
przez jej Patrona. Jednym z kierunków była pomoc 
materialna dla uczniów szkół podstawowych z regionu 
jeleniogórsko-legnickiego poprzez przyznawanie 
stypendiów. Roczne stypendia w wysokości 1.000 zł 
przyznawane są uczniom osiągającym dobre lub bardzo 
dobre wyniki w nauce lub sporcie a znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej. Fundacja przy współudziale 
samorządu gminnego typuje szkołę, ale stypendystę 
wskazuje Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców 
przekazując Fundacji stosowne Uchwały. Fundacja 
przekazuje środki na stypendium szkole a ta w 10 
miesięcznych transzach przekazuje stypendyście.

9 982,70 zł

2 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Tradycyjnie 10 kwietna w rocznicę katastrofy 
rządowego samolotu TU 154M pod Smoleńskiem w 
której śmierć poniosła cała delegacja udająca się na 
obchody rocznicowe do Katynia, Fundacja jest 
współorganizatorem uroczystości w miejscach 
upamiętniających to tragiczne wydarzenie. W tym dniu 
o godz. 8.41 spotykamy się na cmentarzu w Wilanowie 
przy grobie Jerzego Szmajdzińskiego, gdzie składamy 
kwiaty i zapalamy znicze. Podobnie w Jeleniej Górze 
spotykamy się przy tablicach upamiętniających 
wszystkie 96. ofiar tej katastrofy, które ufundowała 
Fundacja. Podobne spotkania odbywają się przy 
tablicach w Głogowie, Legnicy, Bolesławcu, Lwówku 
Śląskim, Bolkowie czy Wrocławiu. Uczestnicy tych 
spotkań składają kwiaty i zapalają znicze

0,00 zł

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

16

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 13 688,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 682,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5,63 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3 700,00 zł

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)

17 049,82 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 044,37 zł

7 319,10 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 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

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) 28 413,29 zł

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 
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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 9 982,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9 982,70 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. 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 udzielone stypendia 9 982,70 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -14 724,96 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 - 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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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
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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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
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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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Dobrowolski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-13

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