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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2022-09-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. JULIANA 
SMULIKOWSKIEGO

Nr domu 1/3 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-389 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@forttrzecipomiechowek.org

Strona www www.forttrzecipomiechowek.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-11-30

2020-05-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36886816000000 6. Numer KRS 0000705692

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

Piotr Jeżółkowski Prezes Zarządu Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Oleńczak Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Skonieczny Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA FORT III POMIECHÓWEK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Fundacji oraz zasady, formy i zakres ich realizacji.
1. Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w 
zakresie realizacji następujących celów: 
a) prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, wystawienniczej, 
wydawniczej, naukowej oraz kulturalnej dotyczącej historii Fortu III w 
Pomiechówku; 
b) odkrywanie i utrwalanie losów ludzi, w szczególności więźniów, 
związanych z Fortem III w Pomiechówku;
c) upamiętnienie ofiar Fortu III w Pomiechówku,
d) stworzenie bazy danych obejmujących ofiary i więźniów Fortu III w 
Pomiechówku,
e) ochrona przed zapomnieniem Fortu III w Pomiechówku i osób z fortem 
związanych;
f) ochrona i restauracja obiektu historycznego jakim jest Fortu III w 
Pomiechówku;
g) zachowanie, ochrona, konserwacja i opieka nad rzeczami związanymi z 
Fortem III w Pomiechówku;
h) propagowanie znajomości historii oraz ochrony zabytków architektury i 
fortyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem Fortu III w Pomiechówku,
i) wspieranie i promocja osób (twórców, artystów, uczonych) 
zaangażowanych w inicjatywy związane z ochroną i restauracją Fortu III w 
Pomiechówku, 
j) uczynienie z Fortu III w Pomiechówku miejsca pamięci narodowej,
k) cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Fortu III w Pomiechówku,
l) stworzenie platformy wymiany informacji o Forcie III Pomiechówku i 
jego ofiarach,
m) międzynarodowa wymiana informacji o Forcie III w Pomiechówku i 
jego ofiarach,
n) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele Fundacji realizowane będą poprzez prowadzenie działalności 
charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, 
edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej lub turystycznej, w 
szczególności poprzez: 
a) zbieranie funduszy na ochronę oraz restaurację obiektu historycznego 
Fortu III w Pomiechówku oraz jej finansowanie, 
b) wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej, 
wystawienniczej oraz kulturalnej związanej z celami Fundacji, 
c) wydawanie publikacji związanych z Fortem III w Pomiechówku,
d) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność 
zbieżną z celami Fundacji, 
e) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi, instytutami, archiwami i ośrodkami akademicko-
badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach 
działania Fundacji,
f) inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z 
innymi organizacjami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

W okresie sprawozdawczym udało nam się: 
- Nawiązać kontakt z wieloma rodzinami Więźniów Fortu III w Pomiechówku, którzy przekazali Fundacji informacje o przodkach.  

- Spotkać się z wieloma rodzinami Więźniów Fortu. 
- Dzięki darowiźnie z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zostały wykonane badania nieinwazyjne przez Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie mające na celu rejestrację stanu zachowania zabytku z uwzględnieniem istniejących inskrypcji na 
ścianach we wnętrzu budynku koszarowego w Forcie III w Pomiechówku (kontynuacja badań z 2020 r.).
- Dzięki dofinansowaniu z Urzędu ds. Kombatantów została wykonana rewitalizacja pomnika ofiar Fortu III w Pomiechówku.
- Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej realizowaliśmy zadanie publiczne pt. „Fort III Pomiechówek - 
dziedzictwo, edukacja, turystyka”. W ramach tego działania udało nam się zrealizować 9 spotkań historycznych z dwoma turami 
zwiedzania (łącznie 424 osób), jedną państwowa uroczystość ze zwiedzaniem, zorganizowaliśmy 39 lekcji historii dla szkół i 
zainteresowanych grup (łącznie ok. 1130 osób).
Napisaliśmy i wydaliśmy broszurę militarną o Forcie, dodrukowaliśmy poprzednio wydaną broszurę edukacyjną o Forcie, 
przetłumaczyliśmy i wydaliśmy broszurę edukacyjną w języku angielskim. 
Zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy ulotki oraz baner informacyjny,
Stworzyliśmy plan zwiedzania Fortu – trzy ścieżki (jeden znajduje się w broszurze edukacyjnej) dzięki któremu uczestnicy 
zwiedzania mogli w sposób zorganizowany zwiedzać Fort. .
Nawiązaliśmy kontakt z kilkunastoma rodzinami więźniów.
Prowadziliśmy prace porządkowe na terenie Fortu.
W ramach działań społeczno-edukacyjno-promocyjnych:
zleciliśmy realizację filmu promocyjnego o Forcie;
zleciliśmy realizację materiału o Forcie zrealizowany przez kanał „TankHunter” na YouTube;
zleciliśmy realizację filmu edukacyjnego dla młodzieży o Forcie;
dotarliśmy z informacją do szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatów dawnej rejencji ciechanowskiej oraz 
wysłaliśmy im materiały edukacyjne – łącznie ok. 1100 szkół podstawowych i ponadpodstawowych (także spoza tzw. rejencji 
ciechanowskiej) otrzymało maile informujące o projekcie edukacyjnym pt. „Fort III Pomiechówek-śladami naszej historii" wraz z 
zaproszeniem przystąpienia do projektu; w wyniku akcji mailowej do udziału w lekcji historycznej zgłosiły się 22 szkoły, gdzie 
łącznie w lekcjach wzięło udział 949 uczniów;
zorganizowaliśmy konkurs na fotoksiążkę o Forcie w którym wzięły udział 3 szkoły, 6 klas, 140 uczniów;
zostały wyprodukowane dla młodzieży biorącej udział w projekcie edukacyjnym notesy z długopisem z nadrukiem promocyjnym 
Fortu, magnesy na lodówkę i piny pamiątkowe.
- współorganizowaliśmy z 9. Brygadą Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z 
zaangażowaniem batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych „Spotkanie pokoleń” na Forcie III, dla dzieci i młodzieży z Domu 
Dziecka z Chotomowa, w którym uczestniczyli także Kombatanci. W ramach tego wydarzenia oprowadzaliśmy po Forcie dzieci i 
młodzież z Domu Dziecka w Chotomowie.  
- nieustannie uzupełniamy bazę więźniów (tworzoną wspólnie z IPN). Tłumaczymy i uzupełniamy informacje z akt Gestapo 
udostępniony z IPN. Posiadamy także szereg innych materiałów z których na bieżąco uzupełniamy bazę więźniów. 
-zgromadziliśmy wiele cennych zdjęć i informacji o Forcie III, jego historii i losach więźniów, które są publikowane na stronie 
www i profilu na portalu facebook.com,
- prowadzimy stronę www oraz konta na portalu facebook.com na których na bieżąco informujemy o aktualnych wydarzeniach 
w Forcie oraz odkryciach,
- prowadziliśmy stały cykl artykułów w lokalnej prasie północnego Mazowsza dot. wydarzeń na Forcie III.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nasze działania dotyczą zabytku jakim jest Fort III w Pomiechówku oraz pośrednio Twierdzy 
Modlin, której Fort jest funkcjonalną częścią.

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

50000

1000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

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

W ramach projektu "Fort III Pomiechówek-
dziedzictwo, edukacja, turystyka" 
zorganizowaliśmy na Forcie III w Pomiechówku 9 
spotkań historycznych w których łącznie wzięło 
udział 424 osób. Przeprowadziliśmy także lekcje 
historii, w których łącznie wzięło udział ok. 1130 
osób. Poprzez informowanie o możliwości 
zwiedzenia Fortu na profilu Fundacji na portalu 
Facebook.com oraz poprzez relacje ze spotkań 
na Forcie dotarliśmy z informacją o Forcie i 
możliwością zwiedzania do dziesiątek tysięcy 
osób. Napisaliśmy i wydaliśmy broszurę 
militarną o Forcie III w Pomiechówku pt. "Fort III 
w Pomiechówku zabytek architektury 
militarnej". Zorganizowaliśmy projekt 
edukacyjny wraz z konkursem dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

94.99.Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Konserwacja i ochrona obiektu historycznego 
jakim jest Fort III w Pomiechówku; zachowanie, 
ochrona, konserwacja i opieka nad rzeczami 
związanymi z Fortem III w Pomiechówku.
Dzięki darowiźnie z Fundacji PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza zostały wykonane badania 
nieinwazyjne przez Akademię Sztuk Pięknych w 
Warszawie mające na celu rejestrację stanu 
zachowania zabytku z uwzględnieniem 
istniejących inskrypcji na ścianach we wnętrzu 
budynku koszarowego w Forcie III w 
Pomiechówku (kontynuacja badań z 2020 r.). 
Udało nam się także wykonać rewitalizację 
pomnika ofiar Fortu III w Pomiechówku.

91.03.Z 0,00 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) 392 699,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 392 699,12 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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

3

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

Odkrywanie i utrwalanie losów ludzi, w 
szczególności więźniów, związanych z fortem III 
w Pomiechówku; upamiętnienie ofiar fortu iii w 
Pomiechówku. Ochrona przed zapomnieniem 
fortu III w Pomiechówku i osób z fortem 
związanych.
W 2021 roku udało nam się nawiązać kontakt z 
wieloma rodzinami Więźniów Fort III w 
Pomiechówku, którzy przekazali nam informacje 
o swoich przodkach. Wszystkie informacje 
umieszczamy w na naszej stronie www w tzw. 
Bazie Więźniów, która stale rośnie. 
Zamieszczamy artykuły o losach więźniów Fortu 
na naszą stronę www, profil na Facebooku oraz 
w prasie północnego Mazowsza. 
Przeprowadziliśmy akcję reklamowo-
informacyjną w gazecie lokalnej, Facebooku. 
Byliśmy współorganizatorami państwowej 
uroczystości na Forcie upamiętniający ofiary 
Fortu.

94.99.Z 0,00 zł
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5 641,31 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 344 343,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42 714,81 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 5 641,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

334 343,00 zł

0,00 zł

10 000,00 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

6 514,81 zł

36 200,00 zł

0,00 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 8 295,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 384 416,53 zł 0,00 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

384 403,33 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

13,20 zł

0,00 zł

0,00 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

9 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 93 258,50 zł

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

93 258,50 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)

966,67 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) 

966,67 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)  

972,13 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 93 258,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 93 258,50 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-19 9



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

2 000,00 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

2 000,00 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)

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

7 000,00 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

7 000,00 zł

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

1 "Fort III Pomiechówek - 
dziedzictwo, edukacja, 
turystyka"

Popularyzowanie i 
upowszechnienie wiedzy na 
temat roli i znaczenia Fortu III 
Pomiechówek w historii oręża 
polskiego, upamiętnienie ofiar 
Fortu, utrwalanie jego historii 
oraz popularyzowanie 
wiadomości o Forcie III 
Pomiechówek w szczególności 
wśród młodzieży.

Ministerstwo Obrony Narodowej 334 343,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-19 10



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) 

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

PIOTR JEŻÓŁKOWSKI PREZES 
ZARZĄDU FUNDACJI, 19/09/2022 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-19
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