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Warszawa sierpień 2022 r. 

 

Fundacja NIKT NIE ZOSTAJE zajmuje się pomocą weteranom działań 

poza granicami państwa, a w szczególności żołnierzom, którzy 

zostali ranni i poszkodowani w czasie pełnienia misji oraz ich 

rodzinom. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

„NIKT NIE ZOSTAJE” 

ZA OKRES OD 01.01. 2021 r. DO 31.12.2021 r. 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia  

8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 

poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291 sporządzono sprawozdanie zawierające w 

szczególności: 

1) nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres 

poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym i numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące 

członków zarządu fundacji  

(imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji, 

➢ Fundacja „Nikt Nie Zostaje” ma swoją siedzibę w Warszawie,  

ul. Świętokrzyskiej 32/1U-87, 00-116 WARSZAWA. 

➢ adres poczty elektronicznej – sekretariat@niktniezostaje.net.pl. 

➢ Fundacja została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym  

w dn. 19 marca 2014 r. pod numerem KRS 0000499206. 

➢ Fundacja w dniu 26 marca 2014 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 

147153712-00020. 

➢ Na podstawie postanowienia Nr WA.XII NS-REJ.KRS/081897/16/650 z dnia 

29.12.2016 r. Fundacja NIKT NIE ZOSTAJE została wpisana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym: Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców jako Organizacja Pożytku 

Publicznego (OPP). 

➢ Fundacja w dniu 29 kwietnia 2014 r. otrzymała numer identyfikacji podatkowej 

NIP 5252584747. 

➢ Dane członków Zarządu Fundacji: 

• Jadwiga ZAKRZEWSKA - Prezes Zarządu, 

• Karol BIELEC – Wiceprezes Zarządu,  

mailto:sekretariat@niktniezostaje.net.pl
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➢ Cele statutowe fundacji: 

a) niesienie pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali ranni i 

poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

b) niesienie pomocy rodzinom żołnierzy, o których mowa w pkt. a; 

c) niesienie pomocy rodzinom żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w 

związku z wykonywaniem misji wojskowych poza granicami kraju. 

d) popularyzacja zagadnień wymienionych w punktach a, b, c. 

 

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności  

o skutkach finansowych, 

a) udział w refundacji kosztów leczenia specjalistycznego rannych  

i poszkodowanych w misjach żołnierzy oraz ich rodzin, o ile koszty te przekraczają 

limity określone  zakresem ubezpieczenia;  

b) organizowanie inicjatyw pozwalających na rehabilitację i powrót  

do normalnego życia rannych i poszkodowanych żołnierzy powracających  

z misji wojskowych poza granicami kraju; 

c) wspieranie znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej żołnierzy  

i ich rodzin, o których mowa w § 8 poprzez udzielanie jednorazowej lub okresowej 

pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, 

środki transportu itp.; 

d) udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi inwalidami 

I grupy, których inwalidztwo powstało w czasie pełnienia służby  

w polskich misjach wojskowych poza granicami państwa; 

e) pomoc osobom o których mowa w pkt d w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej m.in. 

poprzez udział w refundacji kosztów zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, 

studiów, kursów i szkoleń; 

f)   działalność na rzecz integracji żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali ranni  

i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

g) organizowanie grup wsparcia dla rodzin żołnierzy poległych lub rannych  

w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

h) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży  

z rodzin żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali ranni i poszkodowani  

w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

i)   organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych  

z niesieniem pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali ranni  

i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

j)   współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji; 

k) działalność informacyjna i wydawnicza, obejmującą wydawanie książek, produkcja 

filmów, audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak również 
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upowszechnianie w Internecie i w środkach masowego przekazu,  

w formie audycji, filmów, artykułów, reportaży, wywiadów itp. wiedzy  

w zakresie objętym celami Fundacji. 

3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

 

Rok 2021 był okresem ograniczenia działalności ze względu na pandemię związaną z COVID – 

19. Niemniej jednak w ramach możliwości zorganizowaliśmy Koncercik dla Dzieci z okazji Dnia 

Dziecka, adresowany do dzieci weteranów misji poza granicami kraju oraz dzieci skupionych 

w ogniskach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Koncercik odbył się w Nowodworskim Ośrodku Kultury 

w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 3 lipca 2021 r. Po koncercie dzieci otrzymały atrakcyjne 

prezenty od Fundacji Nikt Nie Zostaje i darczyńców. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze 

strony rodziców, opiekunów i dzieci. W przedsięwzięciu uczestniczyli członkowie Rady i Zarządu 

Fundacji oraz wolontariusze. Wydarzenie objęte było patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. 

W dniu 20 października 2021 r. w Centrum Kultury i Promocji na Pradze Południe w 
Warszawie odbył się konkurs historyczny dedykowany żołnierzom - weteranom i ich 
rodzinom pt. „Od rycerstwa do współczesnych misji poza granicami kraju” pod patronatem 
Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. 

 Wydarzenie zainaugurowała Prezes Fundacji Pani Jadwiga Zakrzewska witając gości, dzieci i 
młodzież – uczestników konkursu wraz z opiekunami. Następnie głos zabrał Pan Prezydent 
Bronisław Komorowski, który nawiązał do swojej współpracy z Fundacją, podkreślając, iż od 
wielu lat zajmuje się losami żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju. W dalszej części 
wyświetlono film przygotowany przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami 
Państwa  poświęcony misjom zagranicznym, w których uczestniczyli polscy żołnierze. 

Kulminacyjnym punktem spotkania był test składający się z 25 pytań. Następnie uczestnicy 
oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu piosenek operetkowych i musicalowych 
wykonanych przez Panią Magdalenę Tunkiewicz. Na zakończenie wydarzenia Prezes Fundacji 
Pani Jadwiga Zakrzewska oraz przewodniczący Jury Pan generał pilot Lech Majewski, były 
Dowódca Generalny Sił Zbrojnych wręczyli nagrody laureatom konkursu ufundowane przez 
Fundację „Nikt Nie Zostaje” oraz darczyńców, a przede wszystkim przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy. Wśród darczyńców byli reprezentanci firm warszawskich. 

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży warszawskich i 
podwarszawskich szkół. 

W wydarzeniu uczestniczyły rodziny weteranów, dzieci i młodzież, nauczyciele i opiekunowie, 
członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz wolontariusze. 

Laureaci konkursu: 

      Marcel Mickiewicz, IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
 Marta Lewandowska, SP Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu 
 Kuba Podgórski, SP im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach 

https://www.facebook.com/CentrumWeterana?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBm5M9atTkF82ATwoBS_OnTNVgZA_kuP3NP-ym2nNO7sfFR_-1X0DbbHhNUk8-uEzLS18jp0W1WqkQUNKBtAUNy9oKMx-JT4x3GQMrWJJCpR_f03_R8XSbzfo3UzSaWNsOA7JEy5htJfS-yWPQpkS47zbqqQ5ZZgkTx38fVIjxnYZbXWHPSbYtu6JDE2T3c4gO8JPwZbp-uTQsN_BP6bhWyQbeDmrZ1ZUr463XcT8oi2CSrl9GwOVEsHSElGKLCljtN2PhSkvvFbf5F8-oZv77YUH6eaxyPQ4NUmYkWadhQ4ZXGiKf6xQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/CentrumWeterana?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBm5M9atTkF82ATwoBS_OnTNVgZA_kuP3NP-ym2nNO7sfFR_-1X0DbbHhNUk8-uEzLS18jp0W1WqkQUNKBtAUNy9oKMx-JT4x3GQMrWJJCpR_f03_R8XSbzfo3UzSaWNsOA7JEy5htJfS-yWPQpkS47zbqqQ5ZZgkTx38fVIjxnYZbXWHPSbYtu6JDE2T3c4gO8JPwZbp-uTQsN_BP6bhWyQbeDmrZ1ZUr463XcT8oi2CSrl9GwOVEsHSElGKLCljtN2PhSkvvFbf5F8-oZv77YUH6eaxyPQ4NUmYkWadhQ4ZXGiKf6xQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/urzadpragapoludnie/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBm5M9atTkF82ATwoBS_OnTNVgZA_kuP3NP-ym2nNO7sfFR_-1X0DbbHhNUk8-uEzLS18jp0W1WqkQUNKBtAUNy9oKMx-JT4x3GQMrWJJCpR_f03_R8XSbzfo3UzSaWNsOA7JEy5htJfS-yWPQpkS47zbqqQ5ZZgkTx38fVIjxnYZbXWHPSbYtu6JDE2T3c4gO8JPwZbp-uTQsN_BP6bhWyQbeDmrZ1ZUr463XcT8oi2CSrl9GwOVEsHSElGKLCljtN2PhSkvvFbf5F8-oZv77YUH6eaxyPQ4NUmYkWadhQ4ZXGiKf6xQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/urzadpragapoludnie/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBm5M9atTkF82ATwoBS_OnTNVgZA_kuP3NP-ym2nNO7sfFR_-1X0DbbHhNUk8-uEzLS18jp0W1WqkQUNKBtAUNy9oKMx-JT4x3GQMrWJJCpR_f03_R8XSbzfo3UzSaWNsOA7JEy5htJfS-yWPQpkS47zbqqQ5ZZgkTx38fVIjxnYZbXWHPSbYtu6JDE2T3c4gO8JPwZbp-uTQsN_BP6bhWyQbeDmrZ1ZUr463XcT8oi2CSrl9GwOVEsHSElGKLCljtN2PhSkvvFbf5F8-oZv77YUH6eaxyPQ4NUmYkWadhQ4ZXGiKf6xQ&__tn__=K-R
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 Jerzy Jabłoński, SP nr 215 w Warszawie 
 Natan Andziak, SP Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu 

wyróżnienia: 

   Marta Głuchowska, IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
Marek Gorzkowski, SP im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach 
Sebastian Matusiak, Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu 

 Przed Wigilią Bożego Narodzenia w 2021 r. Fundacja gościła żołnierzy – weteranów z dziećmi, 
gdzie przekazano im paczki od Świętego Mikołaja, co spowodowało wiele radości i uśmiechu. 
Fundacja Nikt Nie Zostaje obdarowała paczkami okolicznościowymi 35 dzieci. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie fundacji w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej. 

Pani Jadwiga Zakrzewska, która była posłem sprawozdawcą ustawy o weteranach  

działań poza granicami kraju złożyła zebranym życzenia zdrowia i spokoju na święta Bożego 

Narodzenia i Nowego 2022 Roku. 

Pani Prezes podkreśliła że należy kierować się szacunkiem do drugiego człowieka, powiedziała 

również, że weterani są szczególnym przykładem żołnierzy, którzy mają za zadanie wyjątkową 

rolę w obronie ojczyzny. Dlatego też należy doceniać ich służbę i pomagać im w trudnych 

życiowych problemach. 

Następnie Zarząd Fundacji przekazał dzieciom i młodzieży prezenty świąteczne od 

darczyńców. Były to książki, szachy, programy do nauki języków obcych, translatory, zabawki 

itp. 

Weterani oraz ich rodziny, a w szczególności dzieci byli bardzo wzruszeni i serdecznie 

podziękowali za wsparcie. 

Osoby, które nie mogły dotrzeć na spotkanie z różnych powodów otrzymały prezenty do 

domów, dotarli do nich nasi wolontariusze. 

Rada oraz Zarząd Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE”, która wspiera weteranów i ich rodziny  

serdecznie podziękowała darczyńcom za okazanie szczególnej wrażliwości na problemy rodzin 

weteranów, których niejednokrotnie dotyka syndrom stresu bojowego. 

 
4)  Uchwały Rady w 2021 roku. 

- uchwała nr 1/2021 w sprawie wyboru Pana Karola Dołęgi na Przewodniczącego Rady 

Fundacji; 

- uchwała nr 2/2021 w sprawie wyboru Pani Ewy Wojna na Wiceprzewodniczącą Rady 

Fundacji; 

- uchwała nr 3/2021 w sprawie w sprawie wyboru Pani Anny Jasieńskiej na Sekretarza Rady 

Fundacji; 

- uchwała nr 4/2021 w sprawie wyboru Pana Piotra Rogińskiego na Członka Rady Fundacji; 

- uchwała nr 5/2021 w sprawie uchwała nr 3/2021 w sprawie w sprawie wyboru Pani Jolanty 

Koczorowskiej na Członka Rady Fundacji; 

- uchwała nr 6/2021 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Fundacji ”NIKT NIE 

ZOSTAJE; 
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- uchwała nr 7/2021w sprawie wyboru Pani Jadwigi Zakrzewskiej na Prezesa Zarządu 

Fundacji; 

- uchwała nr 8/2021 w sprawie  wyboru Pana Karola Bielca na Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


