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• 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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ŚWIĘTOKRZYSKA Nr domu 32 Nr lokalu 1U95

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-116 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 531340962

Nr faksu 224011452 E-mail g.wydrowski@fundacja-
sprzymierzeni.pl

Strona www www.fundacja-sprzymierzeni.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-01-24

2014-01-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14277092000000 6. Numer KRS 0000375883

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

Grzegorz Wydrowski Prezes Zarządu TAK

Mariusz Caban Członek Zarządu TAK

Paweł Zbroja Członek Zarządu NIE

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

Cezary Jóźwiak Przewodniczący Rady TAK

Piotr Gąstał Wiceprzewodniczący 
Rady

NIE

Marcin Lasoń Członek Rady NIE

FUNDACJA "SPRZYMIERZENI Z GROM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy dla byłych żołnierzy (głównie 
sił specjalnych) oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin 
(zwłaszcza wdów i sierot) w wymagających tego przypadkach (ciężkiej 
choroby; wypadków losowych powiązanych z wykonywaną służbą 
powodujących utratę zdrowia; trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej; 
niepełnoprawności, długotrwałej rehabilitacji i leczenia) jak również 
współdziałanie w niesieniu pomocy żołnierzom i funkcjonariuszom 
pełniącym obecnie służbę (pomoc medyczna, psychologiczna, socjalna i 
prawna, organizowanie grup wsparcia, integrowanie środowiska).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego: 
a) działalność odpłatną pożytku publicznego:
1.Organizowanie pomocy materialnej (w tym doraźnego wsparcia 
finansowego), organizacyjnej, prawnej lub edukacyjnej żołnierzom 
zawodowym, funkcjonariuszom i ich najbliższym rodzinom w razie 
wystąpienia okoliczności związanych z pracą,nagłych zdarzeń losowych, 
wypadków, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
2.Organizowanie wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych 
żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz ich rodzin.
3.Organizowanie opieki zdrowotnej, leczenia i rehabilitacji dla 
niepełnosprawnych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb 
mundurowych, w tym częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów 
związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, protez i wyposażenia 
medycznego, ułatwiającego im godne życie.
4.Niesienie pomocy materialnej i organizacyjnej żołnierzom zawodowym, 
funkcjonariuszom służb mundurowych, oczekującym na specjalistyczne 
zabiegi medyczne.
5.Organizowanie wsparcia merytorycznego i finansowego dla 
wdów/wdowców po zmarłych żołnierzach zawodowych lub 
funkcjonariuszach służb mundurowych, znajdujących się nie z własnej 
winy w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej do momentu wstąpienia w 
nowy związek małżeński.
6.Organizowanie wsparcia materialnego i edukacyjnego dla 
niepełnosprawnych lub przewlekle chorych członków najbliższej rodziny 
żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych w tym w 
szczególności dzieci, z uwagi na niedostatek środków finansowych.
7.Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dla sierot, dzieci żołnierzy 
zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych,na kolonie 
rehabilitacyjne lub obozy rehabilitacyjne oraz leczenie w kraju lub 
zagranicą.
8.Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, w 
tym: organizacja spotkań i imprez upowszechniających wiedzę i 
umiejętności na rzecz obronności państwa,ratownictwa i ochrony 
ludności.
9.Organizowanie i udział w imprezach i spotkaniach związanych z 
tradycjami „Cichociemnych” i żołnierzy GROM.
10.Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą założonych lub prowadzonych przez byłych żołnierzy JW 
GROM –certyfikowanie tych podmiotów, pośredniczenie, obsługa i pomoc, 
dbanie o odpowiedni standard.
11.Działalność wydawnicza, edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna, 
promocyjna oraz szkoleniowa, służąca realizacji celów statutowych. 
b) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
1.Monitorowanie aktywności zawodowej byłych żołnierzy sił specjalnych.
2.Współpraca w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji z osobami 
fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami i ośrodkami 
specjalistycznymi, organizacjami, instytucjami oraz organami administracji 
rządowej i samorządowej.
3.Promocja i organizacja wolontariatu.
4.Popularyzowanie zasad solidarności i wzajemnej pomocy w środowisku 
służb mundurowych i ich rodzin.
5.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.
6.Utrzymywanie kontaktów z instytucjami Państwa i organizowanie 
współpracy, w tym w celu organizowania aktywności zawodowej byłych 
żołnierzy i funkcjonariuszy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Umocnienie struktury organizacyjno-prawnej Fundacji, w tym:
- prowadzenie strony internetowej www, stanowiącej bazę informacyjną o działaniach Fundacji - jej planach, bieżących 
działaniach i dokonaniach;
- regularne prowadzenie fanpage Fundacji na portalu Facebook, dzięki czemu Fundacja zyskała duży rozgłos, zdobyła wielu 
przyjaciół i darczyńców;
- przeprowadzono szereg działań promocyjnych (rozmowy, spotkania), mających na celu identyfikację potrzeb podopiecznych 
Fundacji, a także partnerów, darczyńców, czy wolontariuszy;
- dzięki darczyńcom Fundacja pozyskuje środki na pomoc podopiecznym oraz przy okazji organizowania biegów, marszów 
przyczynia się do promocji zdrowego trybu życia oraz wartości patriotycznych - warto zwrócić uwagę na to, iż te wydarzenia 
sportowe często są również dedykowane poległym na służbie żołnierzom lub funkcjonariuszom.
2. Podjęto działania zmierzające do zapewnienia efektywnej pracy Zarządu i Rady Fundacji, w tym:
- bieżąca współpraca Zarządu i Rady (stała wymiana informacji merytorycznych i finansowych);
- bieżące koordynowanie działań związanych z aktywizacją Wolontariuszy Fundacji;
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji Fundacji;
- przygotowywanie i aktualizowanie informacji na strony internetowe: www, Istagram i Facebook Fundacji;
- skuteczne sprawowanie funkcji reprezentacyjnych przez Zarząd (obejmowanie patronatem ciekawych inicjatyw, pozyskiwanie 
partnerów do współpracy);
- pozyskiwanie darczyńców w celu zapewnienia środków finansowych;
- tworzenie planu działań ukierunkowanych na rozwój Fundacji;
- monitorowanie zgodności działalności władz Fundacji oraz działań finansowych zgodnie ze statutem.
3. Kontynuowano rozpoczęte działania oraz podjęto nowe, wspierające podopiecznych Fundacji:
- wielokrotne wsparcie finansowe podopiecznych (zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji);
- kontynuowano pomoc prawną (przed Sądem) i finansową m.in. dla rodzin tragicznie zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy.
4. Organizacja licznych wydarzeń:
- Współorganizowanie „3 Nocnego Biegu Terenowo-Przełajowego „Weller 2. Kołaków '44”;
- Współorganizowanie „I Biegu Cichociemnych im. Por. Eugeniusza Chylińskiego 'Freza'” w Raciborzu;
- Zorganizowanie koncertu charytatywnego w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. 
Podczas koncertu wystąpiły zespoły artystyczne Luxtorpeda oraz NeuOberschlesien. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi 
na problemy związane z wypadkami żołnierzy, funkcjonariuszy i cywili podczas misji zagranicznych, służby w kraju jak również w 
codziennym życiu, w tym choroby TBI oraz PTSD;
- Zorganizowanie III Zjazdu Weteranów JW GROM, który odbył się na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – na zjazd 
przybyli byli i obecni żołnierze Jednostki oraz byli i obecni pracownicy cywilni; 
- Zorganizowanie w Warszawie „II Międzynarodowego Sympozjum TBI oraz PTSD” pod Patronatem Ministra Obrony Narodowej, 
Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konferencja poświęcona była chorobom TBI (Traumatic Brain 
Injury – urazowe uszkodzenie mózgu) oraz PTSD (Post Traumatic Stres Disorder – zaburzenie stresowe pourazowe). Sympozjum 
naukowe zostało zorganizowane wraz z zagranicznymi, głównie amerykańskimi, i polskimi autorytetami, które specjalizują się w 
powyższych zagadnieniach, w celu wymiany doświadczeń i tworzeniu strategii związanej z utworzeniem odpowiednich procedur 
leczniczych;
- Fundacja we współpracy z Klubem Strzeleckim KRYZA oraz Wojskowym Klubem Sportowym Poligon Drawski zorganizowała 
piątą edycję "Long Range MYKITA" -  praktycznych zawodów w strzelectwie długodystansowym o puchar Komendanta Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko z okazji Święta Wojska Polskiego. Celem zawodów Long Range MYKITA  było propagowanie 
praktycznych, karabinowych strzelań długodystansowych, a także wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk oraz integracja 
środowisk służb mundurowych i zawodników cywilnych. Zawody miały na celu, poprzez wzajemną rywalizacje, podnosić 
kwalifikacje. Zawody zostały przeprowadzone na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko;
- Współorganizowanie Charytatywnego Pikniku Strzeleckiego „15 strzałów dla Krzysztofa Kafary”. Wydarzenie połączono z 
prezentacją produktów krakowskiej wytwórni broni GUNSHELP oraz wystawą uzbrojenia polskich Wojsk Specjalnych i 
Powietrznodesantowych, a także najlepszych jednostek specjalnych świata: SAS, NAVE SEAL's, DELTA FORCE. Krzysztof Kafara to 
były żołnierz zawodowy, uczestnik misji pokojowych. W wyniku wypadku stracił prawą rękę na wysokości barku oraz prawą 
nogę. Podczas Pikniku kwestowano na rehabilitację oraz zakup protez. Wydarzenie odbyło się na Strzelnicy Pasternik w 
Krakowie.
- Zorganizowanie kilkudniowego wyjazdu podopiecznych Fundacji w Beskidy "KRYNICA 2018" na turnus rehabilitacyjno - 
integracyjny;
- Współorganizowanie „III Marszobiegu WYKUS’43” – ku pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Trzecią edycję marszobiegu 
zorganizowano dla uczczenia pamięci cichociemnego ppor. Waldemara „Robota” Szwieca. W 2018 roku przypadła 75 rocznica 
jego śmierci. Wydarzenie zorganizowano w Harcerskim Ośrodku Obozowym Lubianka w Starachowicach.
- Współorganizowanie „Maratonu – Selekcja. II Memoriał im. płk. Sławomira Berdychowskiego Twórcy i Pierwszego Dowódcy JW 
AGAT” – wydarzenie zorganizowano w Bieszczadach w miejscowości Cisna;
- Fundacja była partnerem przy organizacji Pikniku rodzinnego „10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny”, który odbył się na strzelnicy 
LOK w Bochni. Podczas Pikniku odbyły się  otwarte zawody strzeleckie;
- Współorganizowanie z Polską Organizacją Aikido – dojo Racibórz „Ogólnopolskiego seminarium samoobrony i bezpieczeństwa 
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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

21

0

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

publicznego” w Raciborzu. Zajęcia i wykłady poprowadzili instruktorzy służb mundurowych Wojska, Policji, instruktorzy Fundacji 
SPRZYMIERZENI z GROM, Stowarzyszenia Operatorów Służb Mundurowych z Warszawy, Kalisza i Raciborza. Tematyka dotyczyła  
bezpieczeństwa publicznego, zachowań i reakcji w sytuacjach zagrożenia, umiejętności rozpoznawania zagrożeń, unikania 
niebezpiecznych sytuacji. Zajęcia skierowane były przede wszystkim dla kobiet, ale wśród uczestników byli również mężczyźni;
- Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, polscy żołnierze służący w Dowództwie Operacji 
Specjalnych NSHQ NATO w Mons (Belgia) obchodzili, wspólnie z pozostałymi żołnierzami Dowództwa, Dzień Polski. W trakcie 
uroczystości wolontariusze zbierali datki na podopiecznych Fundacji; 
- Współorganizowanie „Marszobiegu SGO Gdańsk 100 lat/km Polsko!” – marszobieg szlakiem Wzgórz Szymbarskich dla 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości;
- Współorganizowanie 11 listopada 2018 pokazu fajerwerków w Warszawie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości;
- Zorganizowanie IV Biegu Nocy Listopadowej. Bieg Nocy Listopadowej to oryginalny bieg taktyczny wymagający kondycyjnie, 
zawierający elementy ekstremalne i 29 przeszkód, zwieńczony strzelaniem z broni długiej. Wydarzenie upamiętniało Powstanie 
Listopadowe i zostało zorganizowane w święto podchorążych. Bieg przeprowadzono na terenie poligony Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie. Bieg dedykowany był Żołnierzowi Oddziału Bojowego Jednostki Wojskowej GROM ś.p. plut. 
Arkadiuszowi SZCZUPŁEMU Dyce, który zginął podczas ćwiczeń 14.05.2002 roku w wodach zatoki gdańskiej;
- Zorganizowanie Charytatywnego Pikniku Strzeleckiego „Razem dla Mariusza” na Strzelnicy FSO w Warszawie. Mariusz 
Grunwald – operator JW GROM, od lat związany z Wojskiem Polskim, uczestniczył w misjach zagranicznych m.in. w Libanie czy 
Iraku. Mariusz przeszedł operację usunięcia nowotworu głowy trzustki. Nastąpiły przerzuty na inne organy i potrzebna była 
chemioterapia. Strzelania odbyły się pod kontrolą byłych szturmowców JW GROM, którzy dzielili się swoją wiedzą i 
umiejętnościami, uczestnicy mogli strzelać z różnych jednostek broni, zapoznać się przykładowym stanowiskiem snajperskim, 
poznać elementy taktyki, czy zobaczyć wyposażenie indywidualne żołnierza jednostki specjalnej.
- Współorganizowanie Wigilii Mundurowej  w I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Warszawie Wołominie z Fundacją 
Historyczną Lotnictwa Polskiego, LOK, Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz Ossów 1920 Samorządową 
Instytucją Kultury, WKU Warszawa – Praga. Do Wigilijnego stołu zasiedli m.in.: Starosta Wołomiński, Komendant Powiatowej 
Straży Pożarnej w Wołominie, Komendant Powiatowej Policji w Wołominie, Przedstawiciele Związków Kombatanckich 
Wołomina: Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
5. Fundacja kontynuowała współpracę:
- z organami administracji państwowej i samorządowej;
- z organizacjami pozarządowymi;
- z organizacjami młodzieżowymi (np. Harcerzami);
- z ośrodkami akademickimi;
- ze szkołami;
- z Wolontariuszami.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 weteranów i 
weteranów poszkodowanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o weteranach 
działań poza granicami państwa (Dz. 
U. poz. 1203)

Utrzymywanie kontaktów z instytucjami 
administracji rządowej i samorządowej. 
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, 
prywatnymi firmami i podmiotami działającymi 
w służbie zdrowia. Działania te mają na celu 
wsparcie Weteranów w ich drodze ku odzyskaniu 
zdrowia fizycznego i psychicznego. Podnoszą one 
również świadomość społeczeństwa przybliżając 
problemy, z którymi na co dzień borykają się 
Weterani i ich rodziny. Istotnym elementem jest 
również wypracowywanie nowych rozwiązań 
prawnych w celu szybszych i skutecznych działań 
w opiece nad poszkodowanymi w służbie 
czynnej, pracownikami cywilnymi jak i 
Weteranami. Ważne jest także ciągłe 
doskonalenie i szukanie nowych rozwiązań w 
medycynie, które pomogą Weteranom chorym 
na PTSD, TBI , czy borykających się z 
niepełnosprawnościami, w powrocie do 
normalnego życia.

73.20.Z 0,00 zł

2 obronność państwa i działalność Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Organizacja i współorganizacja szeregu inicjatyw 
o charakterze lokalnym i ogólnopolskim 
kierowanych do dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych, seniorów, a także do służb 
mundurowych. Są to pikniki, spotkania, 
wydarzenia sportowe i patriotyczne. Jednym z 
elementów działania Fundacji jest integracja 
środowiska mundurowego ze społeczeństwem 
poprzez wspólne imprezy sportowe. Partnerami 
Fundacji są m.in. Jednostki Organizacyjne 
podległe Ministrowi Obrony Narodowej, a także 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

84.22.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja jest organizacją non profit i większość 
zadań przez nią realizowanych jest 
podejmowanych przez wolontariuszy. Zarówno 
w Zarządzie Fundacji, jak i w Radzie Fundacji 
zasiadają osoby działające pro bono - nie 
pobierają oni za działalność na rzecz Fundacji 
żadnego wynagrodzenia. Ma to dać przykład 
potencjalnym wolontariuszom, że warto 
bezinteresownie pomagać potrzebującym. 
Wydarzenia realizowane przez Fundację 
promowane są w środkach masowego przekazu 
oraz w Internecie, dzięki czemu informacja o 
nich dociera do jak najszerszego grona 
odbiorców, a to sprzyja popularyzacji postaw 
patriotycznych i uczy empatii wobec drugiego 
człowieka.

85.60.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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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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób

Organizowanie pomocy materialnej (w tym 
doraźnego wsparcia finansowego), 
organizacyjnej, prawnej lub edukacyjnej 
żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom 
i ich najbliższym rodzinom w razie 
wystąpienia okoliczności związanych z 
pracą, nagłych zdarzeń losowych, 
wypadków, długotrwałej choroby lub 
niepełnosprawności. - Niesienie pomocy 
materialnej i organizacyjnej żołnierzom 
zawodowym, funkcjonariuszom służb 
mundurowych, oczekującym na 
specjalistyczne zabiegi medyczne. - 
Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów 
dla sierot, dzieci żołnierzy zawodowych, 
funkcjonariuszy służb mundurowych, na 
kolonie rehabilitacyjne lub obozy 
rehabilitacyjne oraz leczenie w kraju lub 
zagranicą.

88.99.Z 0,00 zł

2
obronność państwa i działalność 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej

W okresie sprawozdawczym Fundacja 
SPRZYMIERZENI z GROM dbała o 
upowszechnianie wiedzy i umiejętności na 
rzecz obronności państwa, w tym: 
organizowała spotkania i imprezy 
upowszechniające wiedzę i umiejętności na 
rzecz obronności państwa, ratownictwa i 
ochrony ludności. Ponadto Fundacja 
przykłada szczególną wagę do pielęgnacji 
postaw patriotycznych - poprzez organizację 
wydarzeń o charakterze patriotycznym – 
biegów, pikników, koncertów, imprez. 
Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM podjęła 
się trudnego, ale bardzo ważnego wyzwania 
– tj. edukacji (w omawianym zakresie) 
dzieci i młodzieży.

85.60.Z 0,00 zł
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107 189,81 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 1 454 420,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 378 406,92 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 75 993,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 20,75 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób

- Organizowanie opieki zdrowotnej, leczenia 
i rehabilitacji dla niepełnosprawnych 
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 
służb mundurowych, w tym częściowego 
lub całkowitego pokrycia kosztów 
związanych z zakupem sprzętu 
rehabilitacyjnego, protez i wyposażenia 
medycznego, ułatwiającego im godne życie. 
- Organizowanie wsparcia merytorycznego i 
finansowego dla wdów/wdowców po 
zmarłych żołnierzach zawodowych lub 
funkcjonariuszach służb mundurowych, 
znajdujących się nie z własnej winy w 
trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej do 
momentu wstąpienia w nowy związek 
małżeński. - Organizowanie wsparcia 
materialnego i edukacyjnego dla 
niepełnosprawnych lub przewlekle chorych 
członków najbliższej rodziny żołnierzy 
zawodowych, funkcjonariuszy służb 
mundurowych w tym w szczególności 
dzieci, z uwagi na niedostatek środków 
finansowych.

88.10.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 347 231,06 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 110 108,79 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 III Zjazd Weteranów JW GROM 13 671,00 zł

2 II Międzynarodowe Sympozjum TBI i PTSD wraz z koncertem charytatywnym poświęconym 
weteranom

83 313,73 zł

3 III Marszobieg Wykus 43 w Starachowicach 4 374,00 zł

4 IV Bieg Nocy Listopadowej w Warszawie 8 750,06 zł

1 Podopieczna nr 007 116,30 zł

2 Podopieczny nr 027 198,20 zł

3 Podopieczny nr 026 10 673,70 zł

4 Podopieczna nr 037 3 959,60 zł

5 Podopieczny nr 020 219,00 zł

6 Podopieczni nr 011 351,10 zł

7 Podopieczny nr 029 878,10 zł

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

85 767,62 zł

1 137 962,36 zł

24 769,13 zł

0,00 zł

98 731,95 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 378 765,45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 75 993,20 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: 1 258 546,51 zł 110 108,79 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

999 641,47 zł 110 108,79 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,21 zł

36 657,21 zł

222 247,62 zł 0,00 zł

8 Podopieczny nr 008 1 325,30 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

0 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 0,00 zł

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

0,00 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

27 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

6 osób

21 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 0,00 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 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

Grzegorz Wydrowski - Prezes Zarządu
Mariusz Caban - Członek Zarządu
Paweł Zbroja - Członek Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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