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O FUNDACJI  

Fundatorem i założycielem Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad 
Symsarną” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim jest Stowarzyszenie 
Oświatowe Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Olsztynie, które na mocy Uchwał Wolnego Zgromadzenia nr 19/97 z 
dnia 24.04.1997r. powołało pierwszy w Polsce FUNDUSZ LOKALNY. 

Fundacja jest Filantropijną 
organizacją pozarządową, której 
przewodnim a zarazem 
zasadniczym celem jest 
aktywizacja społeczeństwa i 
poprawa, jakości życia, jak 
również pomoc chorym dzieciom. 
Zgodnie ze statutem promuje 
działania związane z ekologią, 
turystyką i promocją zdrowia 
dzieci i młodzieży na terenie 
objętym działaniem Fundacji. 
Poprzez organizowanie 
konkursów grantowych, konferencji, pomocy dla rodzin chorych dzieci 
realizuje swoje cele w sposób bezinteresowny. Poza tym ubiega się o 
fundusze stypendialne, biorące udział w programie „Agrafka”, 
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy 
wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny 
Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. Jednak z powodu 
długotrwałego kryzysu ekonomicznego, bardzo trudne jest pozyskiwanie 
nowych środków nie tylko na konkursy grantowe, ale także na fundusz 
zdrowotny. W związku z tym, tak jak wiele innych podmiotów, Fundacja 
działała w ograniczonych możliwościach, opierając się głównie o 
fundusze zewnętrzne lub realizując akcje promocyjne i fundraisingowe, 
loterie fantowe. 

 

 

 

 

 Fot. Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku 

Warmińskim - siedziba Fundacji Rozwoju 

Społecznego "Nad Symsarną" 
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WŁADZE FUNDACJI ROZWOJU SPOŁECZNEGO „Nad Symsarną” 

 

ZARZĄD FUNDACJI stanowią; 

 MARIA ŻYLIŃSKA Prezes Zarządu Fundacji, Dyrektor Centrum Edukacji w 
Lidzbarku Warmińskim 

 HENRYK NARWOJSZ V-ce Prezes Zarządu Fundacji, Prezes Zarządu 
Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie  

 JAN RZESZUTEK Członek Zarządu Fundacji, Dyrektor Finansowy Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie  

 

Do zadań Zarządu należy; 
- reprezentacja Fundacji na zewnątrz 
- uchwalanie regulaminów, planów i programów działań 
- zarządzanie majątkiem i dbałość o interesy Fundacji  
- polityka kadrowa 
- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji Rady Programowej. 
 
W 2014r zgodnie ze statutem i zapisami w KRS funkcję w zakresie 
zwykłego zarządu sprawowała jednoosobowo Prezes Fundacji Maria 
Żylińska, która na bieżąco czuwała nad prawidłowością działania 
fundacji, podejmowała decyzje o wszelkiego rodzaju niezbędnych 
wydatkach, przyznawała zapomogi bezzwrotne na rehabilitację dzieci z 
tytułu długotrwałej ich choroby. Decyzje w tej sprawie wydawane były po 
przeanalizowaniu właściwie udokumentowanych i zaopiniowanych 
wniosków składanych przez beneficjenta. W roku sprawozdawczym 
rozpatrzonych zostało 70 wniosków o udzielenie zapomogi bezzwrotnej. 
Szczegółowe informacje w/w zakresie przedstawiono na stronach 8-11 
sprawozdania w części dot. Funduszu Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku 
i Rehabilitacji Dzieci Przewlekle Chorych „ Podaruj mi trochę słońca”. 
W 2014 roku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w pełnym składzie, na 
których to podjęto Uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego za 
2013r, Uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu 
Edukacji Zdrowotnej Wypoczynku i Rehabilitacji Dzieci Przewlekle 
Chorych „ Podaruj mi trochę słońca”. 
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Organy Fundacji 
 

Rada Programowa jest jednym z organów Fundacji. 
 

Do jej zadań należy w szczególności: 

a) Występowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi kierunków 
działalności Fundacji, 

b) Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji 
c) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 
d) Występowanie z głosem doradczym i opiniotwórczym w sprawie 

projektów działań Fundacji przedstawionych przez Zarząd 
e) Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów Fundacji 
f) Pomoc w realizowaniu działań programowych Fundacji poprzez 

opiniowanie i popieranie swoim autorytetem idei Fundacji 

Skład Rady Programowej Fundacji stanowiły następujące osoby:  
 
1.Cieśliński Piotr - Poseł RP 
2.Dołasiński Andrzej - członek Komisji Grantowej  
3.Harhaj Jan – Starostka Lidzbarski, członek Komisji Grantowej 
4.Kierzkowski Marek - kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Bartoszycach oddelegowany do współpracy z Fundacją  
5.Kogut Jarosław - Wicestarosta Lidzbarski, Radny powiatu 
6.Pakisz Jerzy – Były Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej  
7.Smoliniec Joanna - Dyrektor Centrum Edukacji w Braniewie  
8.Styczewski Cezary - Dyrektor Biura Posła, Prezes MKS Polonia 
Lidzbark Warmiński  
9.Złakowska Nina - dziennikarka, były pracownik Biura Prasowego 
Wojewody w Olsztynie  
10.Ficek Iwonna - Inspektor do spraw odnowy środowiska w Starostwie 
Powiatowym, sekretarz Warmińsko-Mazurskiej Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Lidzbarku Warmińskim. 
 
W 2014r Rada programowa nie zwoływała posiedzeń 
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Komisja Grantowa  

 Jest kolejnym organem Fundacji wspomagającym działania 
Zarządu.. 

Do jej zadań należy: 

g) Ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursach 
grantowych, 

h) Podejmowanie decyzji w kwestiach:  
i) Przyznania dotacji (wysokość przyznanej dotacji) 
j) Wstrzymanie dotacji lub jej zwrotu 

W skład Komisji Grantowej wchodziły następujące osoby:  

1.Przewodniczący: Marek Kierzkowski ( Bartoszyce)  

2.Członkowie:  

 Jerzy Pakosz-Członek (Dobre Miasto)  

 Józef Mika (Kierz) 

 Iwonna Ficek ( Lidzbark Warmiński) 

 Jan Harhaj (Lidzbark Warmiński) 

 

W roku 2014 Komisja Grantowa nie zwoływała posiedzeń 
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KADRA PRACOWNICZA 

Kadrę pracowniczą Fundacji stanowią pracownicy etatowi, 
wolontariusze i stażyści  

STAŻYŚCI:  

Co roku Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną ” organizuje staż 
zawodowy dla młodych osób. W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku 
Warmińskim rozpatrzył pozytywnie trzy wnioski, w wyniku, czego na staż skierowano: 

 Magdalenę Alchimowicz ( okres stażu: od 01.09.2014r. do 30.11.2014r.) 
 Jolantę Kicką ( okres stażu: od 07.04.2014r. do 02.09.2014r.) 
 Kingę Durejko ( okres stażu: od 03.03.2014r. do 31.03.2014r) 

Do zadań stażystek należało: 
1. Nauka obsługi urządzeń biurowych 
2. Sporządzenie bieżącej dokumentacji, protokołów, notatek służbowych oraz 

sprawozdań 
3. Prowadzenie książki korespondencyjnej 
4. Tworzenie i prowadzenie niezbędnych rejestrów  
5. Redagowanie oficjalnych pism, notatek, współpracy przy redagowaniu 

regulaminów konkursowych 
6. Pomoc przy obsłudze spotkań i posiedzeń  
7. Poszerzanie i uaktualnienia wiedzy przydatnej w pracy  
8. Udział w szkoleniach branżowych  
9. Rozwijania, wspierania i krzywienia idei wolontariatu 
10. Aktywizowanie społeczności lokalnych i inicjowanie lokalnych akcji 
11. Nauka skutecznego fundraisingu 
12. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dbanie o jej dobre imię i wizerunek 

Pracownicy etatowi; 

W 2014r Fundacja zatrudniała jednego pracownika na ½ etatu Wandę Harań – 
główną księgową. 

WOLONTARIAT stale współpracujący z Fundacją: 

1. Czasnowski Edward (ds. informatyczno-komputerowych), 
2. Pawicka Lucyna (pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych) 
3. Pieczułajtis Grażyna (ds. porządkowych) 
4. Skieryś Damian ( wieloletni wolontariusz Fundacji, współpraca z oddziałem 

dziecięcym w szpitalu lidzbarskim, pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych) 
5. Staszkiewicz Natalia ( pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych, współpraca 

z oddziałem dziecięcym w szpitalu lidzbarskim) 
6. Chodorowska Monika (pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych) 
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Fundacja ”Nad Symsarną „od wielu lat ściśle współpracuje z 
Stowarzyszeniem Akademii Filantropii w Polsce w zakresie programu 
stypendialnego „Agrafka 
Celem przedsięwzięcia stypendialnego „Agrafka” jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego 
działania ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez 
wspieranie utalentowanych i niezamożnych uczniów małych społeczności 
dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Zgodnie z wolą 
Fundatorów stypendium AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjum, 
liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół 
podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk 
ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt 
zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej 
miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. 
Stowarzyszenie Akademii Filantropii w Polsce przyznało na podstawie 
zebranych i zaopiniowanych w 2013r przez Fundację „Nad Symsarną „ 
wniosków jedno stypendium.  
Stypendium na rok 2013/2014 przyznano Mateuszowi Marzęckiemu z 
Ornety, uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ornecie uzdolnionemu informatycznie, interesującemu 
się nowoczesnymi technologiami, oprogramowaniem, systemami 
operacyjnymi i technologiami mobilnymi. Stypendium zostało przyznane 
od wrzenia 2013r. do czerwca 2014r. w wysokości 300zł miesięcznie.  
W roku 2014 wypłacono stypendium za 6 miesięcy w łącznej kwocie 
1800zł. 
W Lipcu 2014r Fundacja zamieściła na swojej stronie internetowej i na 
Facebooku ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia 
 
„ Kochani, zostało tylko kilka dni, by zgłosić młodego geniusza (lub młodą geniuszkę  ) do Programu 

Stypendialnego "Agrafka". Jest, o co zabiegać - o trzysta złotych przez dziesięć miesięcy na potrzeby 
wybitnie zdolnej młodzieży (głównie uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)!!! Szczegóły w 

regulaminie lub Biurze Fundacji - zapraszamy,  ··Starannie opracowane wnioski prześlemy, jak co 
roku, do organizatora programu, czyli do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Przy wyborze 

stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane 
olimpiady, konkursy) oraz sytuacja socjalno- bytowa kandydatów (z uwzględnieniem dochodu za 2013 

rok).” 

 
Niestety nikt nie odpowiedział na zaproszenie Fundacji, brak było 
zainteresowania, nie wpłynął żaden wniosek. W związku z tym stypendialna 
akcja Agrafka na 2014/2015rok została zawieszona. 
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Fundusz Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji Dzieci 
Przewlekle Chorych „ Podaruj mi trochę słońca” 

 
Źródłem funduszu są: 

 Środki finansowe przyjęte w wyniku połączenia w 2012r. z Fundacją „ 
Onkologia – Chcę Pomóc” 

 Darowizny celowe 
 Środki zebranych ze sprzedaży losów na specjalnie organizowanych na ten 

cel loteriach fantowych  
 Środki z funduszy własnych wydzielone na ten cel Uchwałą Zarządu  

Środki funduszu wykorzystywane są m.in. na: 
 Indywidualną bezzwrotną pomoc finansową dzieciom i ich rodzicom z powodu 

narastających trudności materialnych, wynikających z długotrwałych kosztów 
leczenia dziecka 

 Inicjowanie i dofinansowanie różnorodnych form wypoczynku wraz z 
rehabilitacją dzieciom onkologicznym oraz dzieciom przewlekle chorym 

 Pomoc skierowana jest głównie do dzieci chorych na choroby nowotworowe, 
a także do dzieci przewlekle chorych na inne schorzenia. 

 
W 2014 Fundusz uległ zwiększeniu z tytułu wpływu darowizny w kwocie 50,00zł 
oraz zmniejszeniu o kwotę 59 140,00zł z tytułu wypłaconych zapomóg 
bezzwrotnych. 
 
W roku 2014 wpłynęło do Fundacji 70 wniosków o przyznanie zapomogi z tytułu 
długotrwałej choroby dziecka w tym z terenu: 

1. Województwa warmińsko-mazurskiego: 
- powiat lidzbarski 23 zapomogi 
- powiat bartoszycki 8 zapomóg 
- powiat olsztyński 14 zapomóg 
- powiat braniewski 5 zapomóg   
- powiat elbląski 3 zapomogi 
- powiat iławski 2 zapomogi 
- powiat kętrzyński 1 zapomoga 
- powiat nidzicki 3 zapomogi  
- powiat mrągowski 1 zapomoga 
- powiat olecki 1 zapomoga 

2. Województwa mazowieckiego  
- powiat otwocki 2 zapomogi  
- powiat pułtuski 1 zapomoga  

3. Województwa pomorskiego 
- powiat kartuski 2 zapomogi  
- Gdynia 4 zapomogi  
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Po wstępnej ocenie odrzucono 6 wniosków a pozostałe 64 poddano ocenie formalno-
merytorycznej, po której;   

 Pozytywne Decyzje o przyznaniu zapomogi uzyskały 64 wnioski złożone w 
2014 r w tym 9 wniosków złożonych w roku 2013 

 Negatywnie rozpatrzono 6 wniosków 
Główną przyczyną odrzucenia wniosku bądź jego negatywnego rozpatrzenia było 
niespełnienie wymogu przez wnioskodawcę w zakresie aktualnego zaświadczenia od 
lekarza specjalisty. 
 
W roku 2014 kwota wypłaconych zapomóg wynosiła 59 140zł z tego 

 9540 zł dotyczy 9 zapomóg, które wpłynęły2013r a rozpatrzone i wypłacone 
zostały w 2014r 

 49600 zł dotyczy 55 zapomóg, które wpłynęły i rozpatrzone zostały 
rozpatrzone w 2014r 

 
Na koniec 2014r nierozpatrzonych zostało 9 wniosków, z powodu braków kadrowych 
Wnioski te zostały przesunięte do rozpatrzenia w 2015r 
 
 
W 2014r zapomogi bezzwrotne na rehabilitację i zwiększone wydatki z tytułu 
długotrwałej choroby dziecka wypłacono:  

1. Aftewicz Marioli na córkę Martynę w wysokości 1000,00zł 
2. Bakule Marioli na synów Michała i Krzysztofa w wysokości 2800,00zł  
3. Bąk Dorocie na córkę Wiktorię w wysokości 1000,00zł  
4. Bekieszczuk Kamili na córkę Nadię w wysokości 1000,00zł  
5. Brach Mariuszowi na córkę Julię w wysokości 1000,00zł 
6. Chmielewskiej – Rychlickiej na syna Cezarego w wysokości 1000,00zł 
7. Cieśli Małgorzacie na syna Dominika w wysokości 1000,00zł 
8. Fidyrko Beacie na syna Szymona w wysokości 2000,00zł 
9. Góralskiej Elżbiecie na córkę Karolinę w wysokości 1000,00zł 
10. Gut Jolancie na córkę Katarzynę w wysokości 400,00zł  
11. Hahn Agacie na córkę Zuzannę w wysokości 1000,00zł 
12. Hewelt Iwonie na córkę Juliannę w wysokości 1000,00zł 
13. Iwanickiej Alicji na synów Kacpra i Kamila w wysokości 2000,00zł 
14. Jastrzębskiej – Jaroń Adrianie na syna Krzysztofa w wysokości 2000,00zł 
15. Jóźko Beacie na syna Dawida w wysokości 500,00zł 
16. Kabale Grzegorzowi na córkę Barbarę w wysokości 1000,00zł 
17. Kaczyńskiej Wioletcie na córkę Nikolę w wysokości 2000,00zł 
18. Kalinowskiej Grażynie na syna Wojciecha w wysokości 2000,00zł 
19. Klepackiej Beacie na córkę Patrycję w wysokości 2000,00zł 
20. Knukowskiej Annie na syna Dawida w wysokości 800,00zł 
21. Kosakowskiej Danucie na syna Tomasza w wysokości 1000,00zł 
22. Kozłowskiej Karolinie na córkę Danutę w wysokości 1000,00zł 
23. Kwiatkowskiej Joanne na córkę Julię w wysokości 1000,00zł 
24. Kukian Jolancie na córkę Joannę w wysokości 1000,00zł 
25. Mackiewicz Agnieszce na córkę Maję w wysokości 2000,00zł 
26. Majewskiej Urszuli na syna Oskara w wysokości 2000,00zł 
27. Małkowskiej Ewie na syna Bartosza w wysokości 2000,00zł 
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28. Maleszewskiej Irenie na syna Szymona w wysokości 1000,00zł  
29. Maziuk Marii na syna Mateusza w wysokości 300,00zł 
30. Mucha Arkadiuszowi na syna Miłosza w wysokości 2000,00zł 
31. Murzyn Izabeli na syna Macieja w wysokości 1000,00zł 
32. Osipczuk Ewelinie na syna Piotra w wysokości 1000,00zł 
33. Paliwodzie Michałowi na syna Wojciecha w wysokości 2000,00zł 
34. Paszun Joannie na syna Adama w wysokości 1000,00zł 
35. Potocznemu Mirosławowi na syna Damiana w wysokości 2000,00zł 
36. Rogowskiej Dorocie na syna Maksymiliana w wysokości 2000,00zł 
37. Ruteckiej Danieli na syna Macieje w wysokości 1000,00zł 
38. Sikora Dorocie na syna Macieja w wysokości 540,00zł 
39. Szulińskiej Katarzynie na syna Jakuba w wysokości 1000,00zł 
40. Sztabowskiej Dorocie na syna Kamila w wysokości 2000,00zł 
42. Szymczuk Jolancie na córkę Klarę w wysokości 1000,00zł 
43. Wątruch Agacie na synów Floriana i Daniela w wysokości 2000,00zł 
44. Węgrowskiej Marzenie na syna Oskara w wysokości 2000,00zł 
45. Wiśniewskiej Annie na córkę Martynę w wysokości 1000,00zł 
46. Zaniewskiej Bożenie na córkę Anitę w wysokości 800,00zł 

 
 
 

 
 
KALENDARIUM 2014 
 
STYCZEŃ 2014 

  Podsumowanie finansowe roku 2013 

 Wypłata stypendium „Agrafki” 2013-14 dla Mateusza Marzęckiego. 
 
LUTY 2014 

 Ustalenie plany zadań na 2014 rok oraz planów kadrowych  

 Realizacja zadań księgowych, przygotowanie do sprawozdania finansowego 
 
MARZEC 2014 
 

Prezes Funduszu Lokalnego „Nad Symsarną ”, Pani Maria Żylińska wraz z 
sekretarzem Rady Programowej Panią Lucyną Pawicką uczestniczyły w 
Świętokrzyskim Balu Filantropów w Kielcach.  

 
 

KWIECIEŃ 2014 
 

1. Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną ” opracował w nowej wersji 
druk decyzji o dotację z Funduszu Edukacji Zdrowotnej Wypoczynku i 
Rehabilitacji Dzieci Przewlekle Chorych „Podaruj mi trochę słońca” 

2. Fundacja przyjęła darowiznę na cele statutowe w wysokości 2 000,00zł od 
OCYNKOWNI WEKTOR z Lidzbarka Warmińskiego 
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PAŹDZIERNIK 2014 
 
 W dniu 23.10.2015 Fundacja „Nad Symsarną” wzięła udział w Targach Pracy 
zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Targi 
odbyły się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.  
 
LISTOPAD 2014 

 Z inicjatywy Prezes Fundacji Pani Marii Żylińskiej działającej w ramach Akcji: 
Masz Głos, Masz Wybór w dniu 22.11.2014r zorganizowała spotkanie, którym 
celem było ustalenie wspólnych warunków debaty przez Pana Artura Wajsa i 
Pana Jacka Wiśniowskiego na dzień 23.11.2014r.  

 Dnia 23.11.2014r. na planowaną debatę wstawił się jedynie Pan Artur  Wajs  
 
 
GRUDZIEŃ 2014 
 

 Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” w dniu 02.12.2014r 
zorganizowała zabawę dla Darczyńców pt. „Polowanie na Budkę Suflera”  

 

 Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” w dniu 14.12.2014r 
skorzystała z zaproszenia Urzędu Gminy do uczestnictwa w kiermaszu 
Bożonarodzeniowym.  

 Anonimowi darczyńcy przekazali na działania statutowe Fundacji darowiznę w 
wysokości 200,00zł.  

 
 
Darczyńcy 2014 roku: 

1. Dajnowska Dominika 
2. Jan Harhaj  
3. Kierzkowski Marek  
4. Pieczułajtis Grażyna  
5. Pawicka Lucyna  

 
Darczyńcy instytucjonalni:  
 

1. OCYNKOWNA WEKTOR, ul. Bartoszycka 30, Lidzbark Warmiński  
 
 

 
 
 


