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Lubliniec 30.06.2012r. 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 

„Szturman” 

w 2011 roku 

 

 

I.  Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”  

z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Mostowa 19/1 wpisanej do Rejestru w Sądzie 

Rejonowym w Toruniu XIII w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000329287, REGON 340581723, NIP 9562250758. 

Zarząd Fundacji: 

      1) Syczewski Roman (PESEL 62120407817)- Prezes Zarządu,  

 Zam. 42-700 Lubliniec ul. Stara Kolonia 2 

      2) Pawlak Ryszard (PESEL 62092012673) - Wiceprezes Zarządu, 

 Zam. 42-700 Lubliniec ul. Cebulskiego 6/2 

      3) Łazarski Sławomir (PESEL 68091403658)- Wiceprezes Zarządu, 

 Zam. 42-700 Lubliniec ul. Cebulskiego 6/36 

      4) Kubicki Tomasz  (PESEL 70072000398)- Członek Zarządu, 

 Zam. 42-700 Lubliniec ul. Cegielniana 6 

      5) Michalczyk Adam (PESEL 71010313176)- Członek Zarządu, 

 Zam. 42-700 Lubliniec ul. 11 Listopada 28/14 

 

Rada Fundacji: 

1) Budniak Jerzy (PESEL 52051804010)- Członek Rady,  

            2) Gawryś Robert (PESEL 71070907458)- Członek Rady, 

      3) Kołtuński Bogdan (PESEL 60052514771)- Członek Rady, 

      4) Polko Roman (PESEL 62110807555)- Członek Rady, 
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      5) Rajchel Robert (PESEL 66041011751)- Członek Rady, 

            6) Słoniewski Wiesław (PESEL 55082913012)- Członek Rady. 

            7) Sucholewski Leszek (PESEL 54021805999)- Członek Rady. 

            8) Złoto Waldemar (PESEL 52041509211) - Członek Rady. 

 

Celami Fundacji są: 

1. organizowanie pomocy socjalnej i prawnej znajdującym się w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa żołnierzom i 

funkcjonariuszom uczestniczącym w misjach poza granicami kraju oraz 

wykonujących zadania służbowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także ich 

rodzinom; 

2. organizowanie opieki znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej w stosunku do społeczeństwa rodzinom oraz osobom bliskim 

poszkodowanych lub poległych żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych; 

3. organizowanie opieki znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej w stosunku do społeczeństwa byłym żołnierzom i funkcjonariuszom sił 

specjalnych, którzy uzyskali uprawnienie emerytalne i rentowe; 

4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej; 

6. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. 

 

II.  Cele Fundacji są realizowane poprzez: 

1.1.organizowanie i finansowanie leczenia, rehabilitacji oraz wsparcia 

psychologicznego dla żołnierzy i funkcjonariuszy powracających z misji poza 

granicami kraju oraz wykonujących zadania służbowe na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

1.2.organizowanie i finansowanie pomocy prawnej  dla wyżej wymienionych 

żołnierzy i funkcjonariuszy; 

2.1.organizowanie i zapewnienie pomocy finansowej, prawnej i wsparcia 

psychologicznego dla  rodzin oraz osób bliskich poszkodowanych lub 

poległych żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych;   
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2.2.finansowanie programów stypendialnych i szkoleniowych oraz zapomóg 

finansowych dla dzieci emerytów, rencistów oraz poległych żołnierzy                  

i funkcjonariuszy sił specjalnych; 

3.1.organizowanie i finansowanie szkoleń aktywizujących zawodowo dla 

odchodzących do rezerwy żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych; 

3.2.organizowanie i finansowanie zapomóg finansowych i spotkań 

integracyjnych dla emerytów i rencistów odbywających w przeszłości służbę    

w siłach specjalnych; 

4.1.prowadzenie w szkołach ponad gimnazjalnych szkoleń, wykładów                  

i seminariów promujących zawody związane z obronnością i 

bezpieczeństwem kraju; 

4.2.organizowanie obozów szkoleniowych mających na celu uzyskanie 

specjalności pożądanych do służby w siłach specjalnych; 

4.3.prowadzenie działań pomocnych w rekrutacji do służby w formacjach 

mundurowych; 

5.1.organizowanie spotkań okolicznościowych, w tym ukazujących obyczaje      

i tradycje polskie; 

      5.2.organizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania pamięci z dziejów      

      walk niepodległościowych oraz kultywowania i propagowania tradycji  

      narodowych i patriotycznych; 

6.1.organizacja imprez oraz konkursów upowszechniających wiedzę                    

i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności; 

6.2.prowadzenie działalności szkoleniowo-informacyjnej w zakresie 

upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 

ratownictwa i ochrony ludności 

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała     

z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy               

w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub 

tożsamych z celem Fundacji. 
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3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania     

i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru 

sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji 

społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa. 

4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako 

zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków. 

5. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzi 

działalność gospodarczą i handlową zgodnie z paragrafem 11 niniejszego statutu. 

6. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a także z 

ustawą z dnia 16 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. z 1991r, Nr 46, poz. 203 ze 

zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm.), a także niniejszego 

Statutu. 

Źródłami finansowania Fundacji są:  

a) darowizny, spadki i zapisy, 

b) dotacje i subwencje osób prawnych,  

c) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych, 

d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

e) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności 

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na 

rynku kapitałowym, 

f) fundusze pomocowe Unii Europejskiej.  

 

1. Działalność gospodarcza Fundacji służyć ma realizacji celów fundacji:              

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

1.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 

GASTRONOMICZNYMI, a w szczególności:  

a) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

 (PKD 55.20.Z), 

b) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe (PKD 55.30.Z), 

c) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), 
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d) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 

56.21.Z), 

e)  Pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.29.Z), 

f) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z). 

2.) INFORMACJA I KOMUNIKACJA, a w szczególności:  

a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 

b) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

c) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z). 

3.) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, a w szczególności:  

a)   Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,    

      z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 

4.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI,                            

a w szczególności:  

a) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

b) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

(PKD 68.20.Z), 

c) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z). 

5.) DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, a w 

szczególności: 

a) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 

b) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 

c) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), 

d) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

6.) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ 

WSPIERAJĄCA, a w szczególności: 

a) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 

77.21.Z), 

b) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników (PKD 78.10.Z), 
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c) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 

78.30.Z), 

d) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 

e) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów 

bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z), 

f) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 

(PKD 80.20.Z), 

g) Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z), 

h) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

(PKD 81.10.Z), 

i) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 

81.21.Z), 

j) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 

81.22.Z), 

k) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), 

l) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

(PKD 81.30.Z), 

m) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). 

7.) EDUKACJA, a w szczególności: 

a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych                         

i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 

b) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 

85.53.Z), 

c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 85.59.B), 

d) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z). 

8.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ,                              

a w szczególności: 

a) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), 

b) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 

c) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). 
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1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębniając przychody         

i koszty dla każdego rodzaju działalności wymienionego w § 11 statutu fundacji, 

służącą realizacji jej celów w sposób zgodny ze statutem. 

2. W księgach rachunkowych Fundacji, działalność gospodarcza jest wyodrębniona 

od działalności społecznej. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 

celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały 

dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów 

statutowych w tym celów organizacji pożytku publicznego. 

4. Straty z prowadzonej przez Fundację działalności pokrywane są z dochodów 

uzyskanych w następnych latach. 

5. Działalność na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, 

prowadzona będzie przez Fundację po ich uprzednim uzyskaniu. 

 

1. W celu wykonywania działalności gospodarczej Fundacja może prowadzić 

działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie 

spółki osobowe  zwane dalej w treści zakładami. 

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje    

i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy/prezesi powołani 

przez Zarząd Fundacji. 

3. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków władz zakładu 

określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków 

przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów. 

 

III Informacje o zrealizowanych zadaniach fundacji w 2011 roku: 

 

 

a) Fundacja objęła patronatem i opieką dwie klasy o profilu wojskowym w 

Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Ustalono zasady 

współpracy oraz wsparcia w obszarze wychowania patriotyczno-obronnego. 
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b) Z okazji 25-lecia spadochroniarni zorganizowano spotkanie weteranów Służby 

Spadochronowej JW. 4101 w dniu 06.05.2011r. 

c) Zorganizowano spotkanie weteranów JW. 4101 z okazji święta 1 Pułku 

Specjalnego Komandosów: 

- zawody strzeleckie weteranów w dniu 6.10.2011r. 

- udział weteranów JW. 4101 w dniu 7.10.2011r w święcie jednostki oraz  

uroczyste spotkanie weteranów i rezerwistów;  

 

d) Dzięki współpracy z KWK "Rydułtowy-Anna" Fundacja Byłych Żołnierzy  

i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN” zorganizowała wyjazd 

delegacji żołnierzy i pracowników cywilnych Jednostki Wojskowej 

Komandosów oraz członków naszej organizacji do kopalni.  

Były to dla nas niezapomniane przeżycia przy zdobywaniu głębin kopalni – To 

w skrócie krótki opis trasy jaki pokonaliśmy: 

Zjazd szybem "CHROBRY I" w Pszowie- pokonanie ekstremalnego przejścia na 

głębokość 1200m pod ziemią poprzez ścianę R16 w pokładzie 713, 

przemaszerowanie chodnikami, pochylniami oraz przekopami do podszybia na 

poziomie 1000m i wyjazd na powierzchnię szybem "LEON IV" w Rydułtowach. Na 

powierzchni zobaczyliśmy maszyny, które wydobywają urobek a także 

transportują górników oraz materiały na dół i na powierzchnię. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali certyfikaty zdobycia głębin kopalni. 

e) W tym samym dniu delegacja Fundacji uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym 

Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA(Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)  

w Katowicach. Ponadto, 19 bm. w Klubie Jednostki Wojskowej Komandosów 

odbył się świąteczny koncert kolęd w wykonaniu Justyny Steczkowskiej  

w którym poprzez łącza satelitarne byli również żołnierze stacjonujący poza 

granicami kraju. Dowódca złożył życzenia świąteczne a następnie zaprosił 

wszystkich na łamanie się opłatkiem i wigilijny poczęstunek. 

f) Fundacja jest zainteresowana rewitalizacją nieczynnej kopalni Mysłowice.  

W tym celu, 21 bm. w szybie Wilson w Katowicach został podpisany list 

intencyjny, który podpisali także przedstawiciele Stowarzyszenia „Pamięć”, 

Polskiego Centrum Inwestycyjnego SA oraz Fundacji Byłych Żołnierzy  
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i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”. W spotkaniu uczestniczyli 

reprezentanci władz Mysłowic i Katowickiego Holdingu Węglowego. 

g) Czwartek 22 grudnia przedstawiciele Fundacji SZTURMAN złożyli życzenia 

świąteczne rodzinie naszego kolegi śp. mł. chor. szt. Arkadiusza 

HORBIŃSKIEGO i przekazali zebrane pieniądze /3000.00 PLN/ oraz 

świąteczną paczkę. Statutowe przedsięwzięcie finansowo wsparły osoby 

prywatne i firmy współpracujące z fundacją. 

h) Tego samego dnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół Nr 1 im. 

Adama Mickiewicza w Lublińcu w klasach wojskowych, które są pod naszym 

patronatem. Fundacja w prezencie gwiazdkowym przekazała dla uczniów 

koszulki polo z logo szkoły. 

i) Spotkanie integracyjne15.01.2011r  Fundacji SZTURMAN, Jednostki 

Wojskowej Komandosów oraz Stowarzyszenia Inżynierów Techników 

Górnictwa koło przy KWK „Rydułtowy-Anna” celem zawiązania bliższej 

współpracy. 

 

Załączniki na 18 ark 

 

 

Prezes Zarządu  

 

Roman Syczewski 

 




