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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina JAROSŁAW

Powiat JAROSŁAWSKI

Ulica Z.ZIELIŃSKIEGO Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość JAROSŁAW Kod pocztowy 37-500 Poczta JAROSŁAW Nr telefonu 16-621-32-65

Nr faksu 16-621-32-65 E-mail fundacja@autograf.pl Strona www www.fundacjazielinskich.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-10

2015-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 65002302900000 6. Numer KRS 0000020427

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

Marek Puzio Prezes Zarządu TAK

Wiesław Kiełbowicz Członek Zarządu TAK

Elżbieta  Magryś 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jarosław Pagacz Przewodniczący Rady TAK

Edyta Wlazło Z-ca Przewodniczącego 
Rady

TAK

Kazimierz Hołyszko Członek Rady TAK

Maria Gliniak Członek Rady TAK

Anna Siwik Członek Rady TAK

Bronisław Barchański Członek Rady TAK

Mieczysław Kraus Członek Rady TAK

FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNEJ DLA MŁODZIEŻY IM. HELENY I TADEUSZA ZIELIŃSKICH W 
JAROSŁAWIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji jest:
1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz 
udzielania pomocy szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się uczniom 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom szkół wyższych oraz 
studiów doktoranckich i podyplomowych;
2. finansowanie nagród oraz stypendiów dla młodzieży za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki oraz postępu technicznego;
3. udzielanie doraźnej pomocy materialnej organizacjom i instytucjom 
zajmującym się utrzymaniem osób wymagających pomocy (domy opieki) 
oraz osobom wymagającym doraźnej pomocy;
4. tworzenie lub wspieranie finansowe hospicjów;
5. prowadzenie innej działalności charytatywnej; 
6. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i 
artystycznej dla dobra społeczeństwa, w tym Polonii zagranicznej;
7. wspieranie idei obronności kraju, w tym upamiętnianie miejsc walki i 
męczeństwa Narodu Polskiego oraz osób z tym związanych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Statut Fundacji opracowany przez założyciela i jedynego Fundatora śp. 
prof. Zbigniewa Zielińskiego, ściśle określa cele statutowe. Cele te są 
różnorodne, jednak z łatwością można dostrzec na pierwszym miejscu 
troskę o drugiego człowieka.
Fundacja wzorem lat ubiegłych realizowała swoje cele statutowe poprzez:
1. pomoc materialną w formie stypendiów wypłacanym uzdolnionym i 
wyróżniającym się uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom szkół 
wyższych pierwszego roku studiów. Cele powyższe realizowane są  przy 
współpracy ze wszystkimi szkołami ponadpodstawowymi z terenu powiatu 
jarosławskiego, gminy Sieniawa i Adamówka. Ponadto Fundacja utrzymuje 
stałą współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W ramach 
struktur Fundacji działają dwie stałe Komisje Stypendialne: Komisja 
Stypendialna Fundacji Zielińskich dla powiatu jarosławskiego oraz Komisja 
Stypendialna przy AGH w Krakowie posiadająca dużą samodzielność w 
przyznawaniu stypendiów studentom tej uczelni.
W zakresie pomocy materialnej udzielanej studentom Fundacja Zielińskich 
podtrzymuje nawiązaną w 2017 roku współpracę z Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości w Łodzi w ramach prowadzonego Programu 
Stypendiów Pomostowych.
2. pomoc materialna w formie pieniężnej bezpośrednio osobom 
wymagającym doraźnej pomocy, dotkniętych skrajnym ubóstwem, chorym 
i niepełnosprawnym;
3. działalność kulturalną, oświatową i artystyczną prowadzoną przez 
Fundację przy współpracy z władzami samorządowymi i organizacjami 
pozarządowymi oraz miejscowym Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Działalność 
ta polega na organizowaniu lub współorganizowaniu oraz wsparciu 
finansowym patriotycznych uroczystości, konkursów z zakresu wiedzy 
historycznej, pieśni patriotycznej i piosenki żołnierskiej oraz występów 
artystycznych, których program realizowany jest przez młodzież lub dla 
młodzieży;
4. wspieranie obronności oraz upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa 
Narodu Polskiego i osób z tym związanych ukierunkowane jest na 
patriotyczne wychowanie młodzieży. Cele te realizowane są poprzez 
organizowanie, współorganizowanie lub dofinansowanie uroczystości 
patriotyczno – religijnych z udziałem młodzieży z okazji świąt narodowych i 
Dni Pamięci z tragicznych kart najnowszej historii. W tym zakresie 
najważniejszym wydarzeniem w 2021 r. było wykonanie i uroczyste 
odsłonięcie muralu upamiętniającego postać mjr Tadeusza Zielińskiego. 
 
Wszystkie wymienione cele statutowe realizowane są przede wszystkim ze 
środków uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Fundację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
środków uzyskanych z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 
przyznawanych dla organizacji pożytku publicznego. Ponadto w 2021 r. 
uzyskano dotację od Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania 
publicznego pt: ”Upamiętnienie mjr Tadeusza Zielińskiego – bohatera I i II 
wojny światowej, wzorowego żołnierza, zasłużonego w walce o 
niepodległość ojczyzny, ofiary zbrodni katyńskiej – poprzez wykonanie 
reprezentacyjnego muralu wraz z uroczystym odsłonięciem".

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu w 2021 r. kontynuowała działania 
podjęte w latach poprzednich. Cele statutowe Fundacji są bardzo różnorodne począwszy od pomocy materialnej dla uzdolnionej 
i wyróżniającej się młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów pierwszego roku szkół wyższych oraz osób wymagających 
doraźnej pomocy po działalność kulturalno – oświatową i artystyczną a także upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa Narodu 
Polskiego. Zarząd Fundacji z jednakową troską traktuje wszystkie cele statutowe, jednak z uwagi na ograniczone możliwości 
finansowe, wydatki na poszczególne cele realizowane są według określonych priorytetów.
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Podstawowym celem zarówno w dotychczasowej jak i obecnej działalności statutowej Fundacji jest pomoc finansowa 
uzdolnionej młodzieży poprzez wypłatę stypendiów:
1. Stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu.
W roku szkolnym 2021/2022 do Fundacji wpłynęło łącznie 89 wniosków od uczniów i studentów z powiatu jarosławskiego oraz z 
Gminy Sieniawy i Adamówki, w tym: 18 od studentów pierwszego roku studiów oraz 71 od uczniów liceów i techników. Komisja 
Stypendialna dokonała analizy wniosków stypendialnych pod względem spełniania wymogów Regulaminu stypendialnego. 
Spośród złożonych wniosków o stypendium Komisja Stypendialna pozytywnie oceniła 54 wnioski uczniów oraz 17 wniosków 
studentów. Zarząd Fundacji zatwierdził propozycję Komisji Stypendialnej  oraz ustalił miesięczną kwotę stypendium 
uczniowskiego na poziomie 100,00 zł, a stypendium studenckiego na poziomie 300,00 zł. 

2. Stypendia z Fundacji Zielińskich dla studentów przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W 2021 roku o stypendium Fundacji Zielińskich do Komisji przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wpłynęło 11 wniosków. 
Wniosek jednego studenta nie spełniał wymogu odpowiedniej średniej ocen. Do rozmowy kwalifikacyjnej, która ze względu na 
zagrożenie pandemią COVID-19 odbyła się za pomocą platformy Teams zostało zaproszonych 10 studentów. Kandydaci łączyli się 
o umówionych godzinach i prezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia, opowiadali z pasją o swojej działalności naukowej 
oraz przedstawili plany rozwoju naukowego na najbliższą przyszłość. Komisja Stypendialna jednomyślnie stwierdziła bardzo 
wysoki poziom wiedzy oraz szerokie zainteresowania studentów starających się o stypendium. Postanowiła przyznać 
jednorazowe stypendia wszystkim 10 studentom zaproszonym na rozmowę, bo ich działania na uczelni oraz poza nią warte są 
nagrodzenia i w pełni zasługują na przyznanie stypendium. Zarząd Fundacji zatwierdził uchwałę Komisji na wypłatę stypendiów 
dla wyróżnionych studentów w łącznej kwocie 15 100,00 zł.

3. Stypendia Pomostowe z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.
Program Stypendiów Pomostowych to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok 
studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. Jest on jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. 
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Autorem i Partnerem Strategicznym programu 
jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją BNP 
Paribas a także koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.  W 2021 roku odbyła się XX Edycja Programu Stypendiów 
Pomostowych. Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu uczestniczy w programie 
stypendiów pomostowych od 2017 roku.  W 2021 r.  Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Fundacji zarekomendowała 
przyznanie stypendiów pomostowych dla 7 studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 otrzymali stypendium po 7 000 
zł, w ratach miesięcznych od października 2021 r. do lipca 2022 r.  Nasza Fundacja refunduje 25 % kosztów stypendiów 
pomostowych.

Kolejnym ważnym celem statutowym Fundacji jest pomoc materialna osobom wymagającym doraźnej pomocy, dotkniętych 
skrajnym ubóstwem, chorym i niepełnosprawnym. W 2021 roku  nasza Fundacja udzieliła wsparcia 20 osobom, które wymagały 
pomocy, ponieważ znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej, ze względu na niskie dochody lub wysokie koszty leczenia 
spowodowane przewlekłą chorobą.
Ponadto Fundacja udzieliła dofinansowania dla Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej funkcjonującego przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Jarosławiu na zakup zabawek do wyposażenia mieszkania kryzysowego prowadzonego dla potrzeb rodzin 
zastępczych oraz rodziców biologicznych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Realizując kolejny cel statutowy Fundacji jakim jest inicjowanie działalności kulturalnej, artystycznej i oświatowej Zarząd 
Fundacji w 2021 roku udzielił wsparcia finansowego dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu w 
celu organizacji uroczystości nadania szkole imienia Anny Jenke a także ufundował symbolicznego gwoździa do tablicy 
upamiętniającej to wydarzenie.  
Ponadto wzorem lat poprzednich Fundacja była fundatorem nagród dla uczestników XIX Regionalnego Konkursu 
Recytatorskiego i Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz dla 
uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2021”,  który jest 
organizowany z okazji Święta Niepodległości przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.
Wspierając działalność oświatową Fundacja w 2021 r. wsparła Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana 
Banacha w Jarosławiu w organizacji konkursu wiedzy technicznej pod hasłem: „sapere aude” – odważ się być mądrym.
W 2021 r. Fundacja udzieliła również wsparcia finansowego Jarosławskiemu Stowarzyszeniu „Ocalić przeszłość dla przyszłości” w 
ramach współpracy partnerskiej na organizację widowiska historycznego pt. „Serce w plecaku” z udziałem grup 
rekonstrukcyjnych z całej Polski. Wydarzenie to miało miejsce w Jarosławiu w dniu 11 września 2021 r. na dwa dni przed 
rocznicą wymarszu spod jarosławskiego Sokoła grupy ochotników w 1914 roku.  Było ono największym tego typu wydarzeniem 
w historii miasta. Dzięki inscenizacji historycznej zebrani goście oraz mieszkańcy miasta mogli przenieść się w czasy walk o 
niepodległość Polski, bitwy o Lwów, wojny polsko - bolszewickiej, wybuchu II wojny światowej oraz odzyskania niepodległości po 
1989 roku. W trakcie inscenizacji, która odbyła się ulicami miasta można było zobaczyć zapierające dech w piersi sceny walk oraz 
prawdziwe eksponaty historyczne takie jak oryginalny czołg FT-17, armata polowa, wierne repliki broni maszynowej, karabinów 
oraz umundurowanie i wyposażenie żołnierzy. Duże zaangażowanie młodzieży oraz wychowawców pozwoliło na wierne 
odtworzenie realiów tamtych dni począwszy od strojów mieszkańców, rekwizytów, szyldów i wystaw sklepowych. Widowisko 
historyczne było ściśle związane z  odsłonięciem muralu, na ścianie budynku Fundacji Zielińskich, poświęconego mjr Tadeuszowi 
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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

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

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

108

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Zielińskiemu, oficerowi artylerii, zasłużonemu Polsce i zamordowanemu w Katyniu. Inicjatorem powstania muralu była Fundacja 
Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich, a jego powstanie zostało sfinansowane z udziałem środków 
z  Ministerstwa Obrony Narodowej z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia 
flagi państwowej na maszt i odśpiewania hymnu. Ks. prałat Marian Bocho przypomniał o znaczeniu prowadzonej przez Fundację 
Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu działalności. Poświęcenia muralu dokonał 
archiprezbiter jarosławski ks. prałat Andrzej Surowiec, zaś porucznik Maciej Kołodziej odczytał Apel Pamięci. Żołnierze 
Garnizonu Jarosław oddali salwę honorową, po której zaproszeni goście złożyli kwiaty przed muralem.
Uroczystość odsłonięcia muralu była pierwszym etapem obchodów 30-lecia działalności Fundacji Zielińskich i było to 
jednocześnie najważniejsze wydarzenie dla Fundacji w 2021 r.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność na rzecz młodzieży szczególnie 
uzdolnionej i wyróżniającej się ze szkół 
ponadpodstawowych, studentów I roku szkół 
wyższych z powiatu jarosławskiego oraz gminy 
Sieniawa i Adamówka oraz studentów Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Pomoc 
materialna przyznawana w formie stypendiów 
ma na celu zwiększyć motywację do nauki, daje 
możliwość zakupu pomocy naukowych 
pozwalających na pogłębienie wiedzy oraz 
zaspokojenie osobistych zainteresowań, 
prowadzi do wyrównania poziomu wiedzy 
ucznia, daje szansę lepszego startu w dorosłe 
życie oraz wyboru dobrej uczelni. Stypendia 
pomostowe wypłacane w ramach współpracy  z 
Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi 
dla studentów I roku studiów już na starcie dają 
poczucie samodzielności i większej pewności 
siebie .

85.31.B 5 022,30 zł

2 działalność charytatywnej

Pomoc charytatywna to wyraz miłosierdzia dla 
drugiego człowieka, która przynosi radość 
zarówno obdarowanego jak i darczyńcy. Cele 
Fundacji określone w statucie przez Fundatora 
dają szerokie możliwości pomocy bezpośrednio 
różnym grupom społecznym jak też 
organizacjom i instytucjom, które zajmują się 
osobami wymagającymi opieki. Realizując to 
zadanie środki finansowe zostały skierowane do 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej oraz ciężko i przewlekle chorych i na 
rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Jarosławiu sprawującego opiekę na dziećmi 
umieszczonymi w rodzinach zastępczych .

88.99.Z 0,00 zł
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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

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Wspieranie idei obronności kraju przez Fundację 
polega na współpracy ze szkołami, władzami 
samorządowymi i organizacjami pozarządowymi 
w organizowaniu wszelkich uroczystości 
patriotyczno-religijnych oraz konkursach wiedzy 
z najnowszej historii Polski. W ramach realizacji 
celów statutowych Fundacja organizuje, 
współorganizuje i wspiera finansowo 
patriotyczne uroczystości z okazji świąt 
państwowych jak również z okazji 
upamiętniających ważne wydarzenia 
historyczne, których program realizowany jest 
przez młodzież lub dla młodzieży. Upamiętnianie 
miejsc walki i męczeństwa Narodu Polskiego i 
osób z tym związanych to jeden z elementów 
edukacji patriotycznej młodego pokolenia. W 
związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 w 
2021 r.  wiele imprez i uroczystości zostało 
odwołanych.  Pomimo wielu ograniczeń, 
Fundacji udało się zorganizować uroczystość 
odsłonięcia Muralu upamiętniającego mjr 
Tadeusza Zielińskiego bohatera I i II wojny 
światowej, wzorowego żołnierza zasłużonego w 
walce o niepodległość, ofiary zbrodni katyńskiej. 
Ponadto w ramach współpracy partnerskiej z 
Jarosławskim Stowarzyszeniem „Ocalić 
przeszłość dla przyszłości” Fundacja włączyła się 
w organizację widowiska historycznego pt: 
„Serce w plecaku”. Fundacja dofinansowała 
również inne uroczystości i konkursy, w których 
czynnie uczestniczyła .

94.99.Z 0,00 zł
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5 022,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 000,00 zł

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) 10 318 994,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 811,99 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 10 168 582,67 zł

d) przychody finansowe 46 661,45 zł

e) pozostałe przychody 77 938,53 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.30.Z

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej jest sprzedaż detaliczna paliw płynnych tj. 
benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu płynnego LPG. Fundacja prowadzi stację na 
której zaopatrują się lokalni przedsiębiorcy, firmy transportowe, gospodarstwa rolne i klienci 
indywidualni. W przypadku większego zamówienia istnieje możliwość dostawy oleju 
napędowego do klienta. Od wielu lat jedynym dostawcą jest znany na rynku paliw producent 
paliw: Firma Lotos Paliwa. Dostarczamy również olej opałowy do klienta własną autocysterną. 
Na stacji paliw prowadzona jest również sprzedaż olejów silnikowych, hydraulicznych, 
przekładniowych, smarów, płynów oraz kosmetyków i akcesoriów samochodowych. Cała 
sprzedaż odbywa się na rynku krajowym.

2 68.20.Z

Ponadto dodatkowym źródłem dochodu jest wynajem nieruchomości, głównie powierzchni 
magazynowych i biurowych innym podmiotom gospodarczym. W skład wynajmowanych 
nieruchomości wchodzą: budynki biurowe, magazynowe, handlowe oraz place manewrowo- 
składowe. W ramach prowadzonej działalności usługowej wynajmowane są wyżej 
wymienione budynki z przeznaczeniem na skład materiałów budowlanych i 
wykończeniowych, usługi wulkanizacyjne i pomieszczenia biurowe. Natomiast place 
manewrowo – składowe przeznaczone są na składanie materiałów budowlanych oraz na 
parking dla samochodów ciężarowych.

3 45.20.Z

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzona jest również całodobowa 3 – 
stanowiskowa samoobsługowa myjnia bezdotykowa. Myjnia wyposażona jest w dwa 
zadaszone stanowiska służące do mycia samochodów osobowych oraz jedno stanowisko do 
mycia pojazdów ciężarowych, dostawczych i specjalnych. Stanowiska do mycia pojazdów 
wyposażone są w lance, szczotkę do mycia i pulpity sterujące z sześcioma programami do 
bezdotykowego mycia pojazdów tj. turbo piana, mycie pianą, mycie szczotką, spłukiwanie, 
woskowanie i nabłyszczanie. Myjnia wyposażona jest również w dwustanowiskowy odkurzacz 
samochodowy.
Dochody uzyskane z wyżej wymienionych działalności gospodarczych w całości przeznaczone 
są na wydatki statutowe, a ewentualne środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na 
następne lata i gromadzone są na funduszu rezerwowym.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 171 841,36 zł

2.4. Z innych źródeł 127 130,98 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 5 022,30 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10 305 354,30 zł 5 022,30 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

212 398,78 zł 5 022,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

10 083 459,00 zł

1 Wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów pierwszego roku studiów

5 022,30 zł

w 
tym:

0,00 zł

15 000,00 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

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 258,69 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)

10 168 582,67 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 -186 586,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 186 586,79 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

49,36 zł

0,00 zł

9 447,16 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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 197 787,13 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: Zwolnienie z podatku rolnego od gruntów o 
pow. 0,5212 ha położonych w miejscowości Jankowice w gminie 
Chłopice.

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 10



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)

7 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)

5,95 etatów

3 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)

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 354 641,50 zł

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

33 264,50 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 

321 377,00 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)  

3 694,18 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

346 015,00 zł

329 145,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

11 710,00 zł

- inne świadczenia 5 160,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 626,50 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 33 264,50 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)

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji oraz Członkowie 
Funduszu Stypendialnego w Jarosławiu i przy AGH w 
Krakowie nie pobierają wynagrodzeń z tytułu 
sprawowanych funkcji.

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

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

9 170,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 13



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)

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

1 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie 1

2 Okręgowy Urząd Miar w Krakowie 1

3 Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu 1

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

1 Upamiętnienie mjr Tadeusza 
Zielińskiego – bohatera I i II 
wojny światowej, 
wzorowego żołnierza, 
zasłużonego w walce o 
niepodległość ojczyzny, 
ofiary zbrodni katyńskiej – 
poprzez wykonanie 
reprezentacyjnego muralu 
wraz
z uroczystym odsłonięciem.

Celem zadania było 
upamiętnienie lokalnego 
bohatera -mjr Tadeusza 
Zielińskiego- poprzez wykonanie 
muralu przedstawiającego jego 
postać na ścianie budynku 
głównego będącego własnością 
Fundacji Pomocy Edukacyjnej 
dla Młodzieży im. H. i T.  
Zielińskich w Jarosławiu 
zlokalizowanego w centrum 
miasta przy ul. gen. Z. 
Zielińskiego 4 - posiadłości 
rodzinnej mjr Tadeusza  
Zielińskiego. Wskazany bohater 
całe swoje życie poświęcił na 
walkę o wolność a także na 
pracę na rzecz środowiska 
lokalnego.

Minister Obrony Narodowej 15 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Puzio
Wiesław Kiełbowicz
Elżbieta Magryś

Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-12
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