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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina STARE BOGACZOWICE

Powiat WAŁBRZYSKI

Ulica UL. WIEJSKA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość STRUGA Kod pocztowy 58-311 Poczta STRUGA Nr telefonu 509598111

Nr faksu E-mail biuro@palacstruga.pl Strona www www.palacstuga.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-07-05

2020-12-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36774558900000 6. Numer KRS 0000685596

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

Agnieszka Chmura-
Wieczorek

Prezes 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

Zbigniew Bartosiewicz Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Utecht Członek Rady Fundacji TAK

Zbigniew Noga Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

FUNDACJA PAŁAC STRUGA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Naczelnym Celem Fundacji jest ochrona i restauracja Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Strudze.
Celami Fundacji są również w szczególności:
1. Stworzenie muzeum uwzględniającego historię regionu, gromadzenie i 
udostępnianie zbiorów kultury materialnej i duchowej;
2. Działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności;
3. Promocja historii, tradycji i kultury Dolnego Śląska, wskrzeszanie 
miejscowych tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów jak i 
wymiana kulturalna w tym zakresie, odtworzenie dawnej, kulturotwórczej 
funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, 
wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także upowszechniania 
zjawisk kultury w każdej postaci;
4. Reaktywacja pałacowego teatru;
5. Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów 
Fundacji twórców, artystów, uczonych, współdziałanie ze środowiskami 
twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi Ziemi Wałbrzyskiej, 
Śląska i Europy;
6. Współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanych 
działaniami podejmowanymi na terenie pałacu;
7. Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć 
międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz 
prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, poprzez to 
zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową;
8. Dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do 
założenia pałacowego w Strudze, w celu odtworzenia i rewitalizacji 
założenia w jego kształcie znanym z XIX wieku;
9. Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców Strugi i regionu;
10. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
11. Promocję turystyki kulturowej opartej o obiekty zabytkowe regionu.
12. Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego (w szczególności 
zabytków architektury).

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 w szczególności poprzez:
 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego nieodpłatnego 
polegającego na:
a) Gromadzenie środków na nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację 
obiektów zabytkowych własnych i nie będących własnością Fundacji, w 
tym zabytkowych parków i ogrodów;
b) Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów i innych imprez;
c) Prowadzenie prelekcji, warsztatów i plenerów twórczych i artystycznych;
d) Prowadzenie własnego archiwum, galerii, biblioteki, teatru, 
dyskusyjnego klubu filmowego;
e) Prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami 
starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez 
warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe, zajęcia z 
języka polskiego dla obcokrajowców i języków obcych dla Polaków, 
warsztaty połączone z poznawaniem danej kultury i obyczajów oraz 
wycieczkami po Polsce i po świecie;
f) Nawiązanie kontaktów z byłymi oraz obecnymi mieszkańcami Strugi, 
działanie w kierunku integracji społecznej poprzez współpracę z osobami, 
stowarzyszeniami, kołami itp.
g). Przygotowywanie i promocję publikacji periodycznych i 
nieperiodycznych, wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z 
celami statutowymi Fundacji oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań 
statutowych Fundacji;
h) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i zagranicznymi, w 
zakresie objętym celami Fundacji;
i) Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, 
konferencjach, targach, wystawach itp. związanych z ochroną zabytków i 
dóbr kultury oraz inną działalnością wymienioną w § 6 Statutu;
2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na 
sprzedaży przedmiotów darowizny.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na:
a) sprzedaży biletów na zwiedzanie, koncerty, spektakle, wystawy, 
warsztaty;  
b) sprzedaży „cegiełek” na prace konserwatorskie, renowacyjne i 
budowlane w pałacu, 
c) sprzedaży upominków, książek i albumów,
d) sprzedaży usług gastronomicznych i hotelowych,
e) prowadzenie warsztatów kulinarnych i festiwali, połączonych z 
promocją i sprzedażą produktów własnych i regionalnych,
f) odpłatnego udostępniania Zespołu pałacowo-parkowego w Strudze 
innym podmiotom.
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub 
tożsamych z celami Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2020 Fundacja uzyskała dofinansowania od MKiDN (42.000,00 pln), Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (25.000,00 pln) i Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków (41.239,00 pln) na kontynuację prac 
remontowych i konserwatorskich w Pałacu Struga. Z środków finansowych pozyskanych z dotacji oraz z darowizn (na okna 
fundacja przeznaczyła 33.959,04 pln i na prace konserwatorskie 61.780,00 pln)  wykonanych zostało kolejnych 18 okien i drzwi 
balkonowe. Okna zostały zamontowane w elewacjach zewnętrznych II piętra i 1 okno w poddaszu a drzwi balkonowe zostały 
zamontowane na I piętrze w elewacji frontowej. Wykonano 2 etap prac konserwatorskich malowideł fryzu górnego w sali 
balowej: uzupełniono ubytki tynku i warstwy malarskiej na 12 portretach w głównej części sali oraz odsłonięto portrety i wić 
roślinną nad oknem w południowej części sali oraz uzupełniono ubytki tynków i warstw malarskich w tej części. Prace 
konserwatorskie fryzu górnego w głównej i południowej części sali balowej nie zostały zakończone, wymagają poprawek i 
dokończenia.
Fundacja przygotowała i przeprowadziła następujące wydarzenia o charakterze kulturalnym i historycznym:
1. Zbiorowa wystawa studentów i absolwentów ASP z Wrocławia, Poznania i Warszawy. Wystawa pt. "Malarstwo, rysunek i 
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ceramika" gościła w pałacowych wnętrzach od 04.07.-30.08.2022. Współorganizatorami wystawy była ASP z Wrocławia i Galeria 
33 z Ostrowa Wielkopolskiego. Kuratorem wystawy była pani Sylwia Sobieraj-Borowiec. Współczesna sztuka doskonale wpisała 
się w zabytkowe wnętrza pałacu tworząc niezwykłą galerię. Rysunki, obrazy i rzeźby wzbogaciły wnętrza pałacu, dostarczając 
zwiedzającym przeżyć estetycznych i pobudzając do refleksji. Wystawa była okazją zaprezentowania prac 12 studentów i 4 
absolwentów uczelni artystycznych szerokiemu gronu odbiorców odwiedzających Pałac Strudze a także promowania sztuki 
najnowszej, aktualnie tworzonej. Wystawa jest też okazją do zapoznania widzów z problematyką ratowania zabytków, do 
zainteresowania historią regionu i zachęcenia do aktywnego wspierania prowadzonych prac ratunkowych w zabytkach i do 
udziału w wydarzeniach o charakterze kulturalnym i historycznym organizowanych przez Fundację w Pałacu Struga.  
2. Podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską - to wydarzenie o charakterze historyczno-artystycznym, upamiętniające wizytę 
Księżnej na podwieczorku u Hrabiego Kospota w Pałacu Struga. Fundacja po raz drugi zorganizowała spotkanie z Księżną Izabelą 
Czartoryską. Pierwszy taki podwieczorek odbył się w roku ubiegłym. Wówczas została zaprezentowana postać i życiorys Księżnej, 
odczytano fragmenty jej pamiętników i odbył się popis muzyczny. Na bazie tego wydarzenia Prezes Fundacji postanowiła 
cyklicznie kontynuować Podwieczorki z Księżna Izabelą Czartoryską jako spotkania z historią i sztuką. W dniu 30.08.2020 r. 
podczas Finisażu wystawy "Malarstwa, rysunku i ceramiki" zostały odcztane fragmenty pamiętników Księżnej (Izabela 
Czartoryska "Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik z podróży do Cieplic w roku 1816"), głosu Księżnej udzieliła p.Marzena Derdziak. 
Wydarzeniu towarzyszył popis muzyczny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych z Wałbrzycha: Kamila Nastawska-skrzypce i Andrzej 
Nastawski-klarnet. W wydarzeniu wzięła udział Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Nasze Stulecie" oraz prezes i członkowie 
Fundacji Wspólna Przestrzeń w strojach z epoki a także zaproszeni goście, uczestnicy wystawy i publiczność. Podczas wydarzenia 
publiczność mogła po raz ostatni zwiedzić wystawę oraz przenieść się w czasie do minionej epoki i zobaczyć Dolny Śląsk oczami 
Księżnej Izabeli Czartoryskiej.
3. Poczuj emocje - tajemnice Ziemi wałbrzyskiej. Projekt zorganizowany przez Grupę Nieformalną Aktywni dla Powiatu, 
finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Dolnośląskie Małe Granty. Panie 
Anita Ignasiak i Wiktoria Król-Cieciorowska nagrały film, w którym Fundator Krzysztof Wieczorek zaprezentował ciekawostki z 
historii, architektury i wystroju Pałacu Struga. Materiał filmowy został wyświetlony podczas drugiej wideokonferencji 
prezentującej ciekawostki turystyczne Powiatu wałbrzyskiego. Wideokonferencja odbyła się 28.07.2020 on-line. Podczas 
wideokonferencji osoby oglądające wydarzenie mogły zadawać pytania uczestnikom konferencji. Była to doskonała forma 
przedstawienia i promocji miejsc turystycznych z regionu dla szerokiego grona odbiorców. Do projektu organizatorki wybrały 
mniej znane miejsca w Powiecie wałbrzyskim pokazując bogactwo i różnorodność regionu. Druga wideo konferencja, podczas 
której min. był prezentowany Pałac Struga cieszyła się największym zainteresowaniem internautów. 
4. Europejskie Dni Dziedzictwa. W roku 2020 tematem EDD była: "Moja droga". Z powodu pandemii COVID-19 Fundacja 
zorganizowała prezentację on-line na żywo za pośrednictwem platformy Facebook. Fundator Krzysztof Wieczorek zaprezentował 
"Drogę do wolności czyli drogę Lansjerów Legii Polsko - Włoskiej do bitwy pod Strugą z dnia 15 maja 1807 roku". Forma 
prezentacji on-line umożliwiła wielokrotnie większej liczbie odbiorców wysłuchanie prezentacji o tym jak doszło do Bitwy pod 
Strugą - mało znanego faktu historycznego a jednocześnie spektakularnego zwycięstwa Lansjerów nad wielokrotnie liczniejszymi 
oddziałami wojsk pruskich. Było to wydarzenie dedykowane do szerokiego grona odbiorców, upamiętniające bitwę opisaną w 
"Popiołach" Stefana Żeromskiego. W mrocznym okresie historii Polski, kiedy nasza ojczyzna zniknęła z map Europy grupa 
Lansjerów Legii Polsko - Włoskiej, powracająca na rozkaz Napoleona z Włoch do Polski wzięła udział w potyczce we wsi Struga 
pokonując przeważające siły pruskie i budząc nadzieje na odzyskanie niepodległości. Po wygranej bitwie legioniści musieli 
odśpiewać swą Pieśń Legionów czyli Mazurka Dąbrowskiego. Było to więc pierwsze odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego po 
wygranej bitwie na tych ziemiach. Bitwa pod Strugą nie miała dużego znaczenia militarnego ale było to niezwykłe wydarzenie o 
randze historyczno-patriotycznej. Dzięki tym wydarzeniom, całkowicie nieznana, mała wieś na Dolnym Śląsku zapisała się na 
chwalebnych kartach historii a spektakularne zwycięstwo rozbudziło uśpioną nadzieję na odzyskanie niepodległości.
5. Wiktoria Nasza roku 20-go". Projekt  międzypokoleniowego reportażu historycznego został zrealizowany praz koalicję 
organizacji pozarządowych: Fundację "Świętej Jadwigi" z Morawy, Fundację Via Salutis, Fundację Pałac Struga i Dolnośląskie 
Towarzystwo Miłośników Zabytków, z dofinansowania programu wieloletniego "Niepodległa. Koalicja dla Niepodległej". Projekt 
"Nasza Wiktoria roku 20-go" to podróż przez historię, tożsamość miejsca, ludzkie biografie, przez Dolny Śląsk, który od wieków 
gości walczących o wolność i niepodległość patriotów. W oparciu o wydarzenia historyczne, które miały miejsce na terenie 
Dolnego Śląska a wpisywały się w nurt zaangażowania patriotycznego Polaków walczących ,,o wolność naszą i waszą", 
odkrywając w biografiach świadków czasu ważne wątki patriotyczne związane z wydarzeniami lat 1917-1922 w Polsce, a także 
podejmując się stworzenia indywidualnych definicji patriotyzmu, powstał 16 osobowy, międzypokoleniowy zespół do 
opowiedzenia o Wiktorii roku 20-go. W skład zespołu weszli: uczennice wałbrzyskich i świdnickich liceów (II LO w Wałbrzychu , 
Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu oraz III LO w Świdnicy) a także dorośli z Wałbrzycha, Świebodzic, Świdnicy i 
Pastuchowa, którzy pod okiem trenerów (Alicja Przepiórska-Ułaszewska, Grzegorz Mikołajczyk, Janina Chochłakiewicz) odbyli 
międzypokoleniową podróż przez wydarzenia historyczne, własne refleksje, szukając środków wyrazu dla własnych emocji i 
definicji. 
Wspólnie zastanawiali się nad naszym dziedzictwem, spoglądali z szacunkiem wstecz, analizowali teksty literackie, śpiewali 
pieśni legionistów, aby zrozumieć poświecenie i motywacje prostego bohatera,  aby zrozumieć czym było zwycięstwo roku 20-
go, i co my możemy wspólnie z tego zwycięstwa przenieść do naszego życia. 
W siedzibie Fundacji św. Jadwigi w Morawie 05-07.10.2020  r. oraz 12-14.10. 2020 r. odbyły się międzypokoleniowe warsztaty w 
ramach projektu. Pierwsze miały charakter integracyjno-historyczny, poświęcone  były tematyce historyczno-patriotycznej. 
Podczas warsztatów odbywały się też zajęcia integracji i komunikacji międzypokoleniowej a w pałacowej przestrzeni 
rozmawialiśmy o dużych pojęciach: Ojczyzna, Patriotyzm, Zwycięstwo,  opracowywaliśmy własne definicje, malowaliśmy obrazy 
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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

5000

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

słowem i pieśnią obraz Wiktorii. W ramach pierwszego warsztatu obyło się spotkanie ze świadkami czasu, córką legionisty roku 
1920 Stanisława Stolarczyka, Różą Stolarczyk oraz panią Melittą Sallai córką ostatnich właścicieli pałacu  Morawie.  Drugie 
warsztaty komunikacyjno - teatralne to praca z tekstami literackimi, pamiętnikami, listami, pieśnią. To praca koncepcyjna i 
przygotowanie międzypokoleniowego reportażu teatralnego -  spektaklu pt. „Nasza Wiktoria roku 20-go”, który uświetnił 
obchody wydarzeń upamiętniających Wiktorię roku 20-go.
17.10. 2020 r. w Pałacu w Strudze odbyła się próba generalna. Podczas próby zdecydowano, że nasz spektakl przyjmie 
symboliczną formę wędrówki. Premiera z udziałem zaproszonych gości i widzów odbyła się 18.10.2020 w salach 1 piętra Pałacu 
Struga. Było to wzruszające, patriotyczne i refleksyjne przeżycie dla uczestników spektaklu i widzów.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Prace remontowe i konserwatorskie wykonane 
w Pałacu Struga w roku 2020: zostały wykonane i 
zamontowane 17 szt. okien na II piętrze, 1 szt. 
okno w poddaszu  i drzwi balkonowych na I 
piętrze oraz wykonano 2 etap prac 
konserwatorskich malowideł ściennych w sali 
balowej: uzupełniono ubytki tynku i warstw 
malarskich portretów Cesarzy w głównej części 
sali balowej i odsłonięto, oczyszczono, 
uzupełniono ubytki tynków i częściowo 
uzupełniono ubytki warstw malarskich fryzu 
górnego w południowej części sali balowej.

91-03-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

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

2

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

Fundacja zorganizowała i przeprowadziła 
następujące wydarzenia kulturalne i historyczne: 

1. Zbiorową wystawę prac studentów i 
absolwentów trzech artystycznych uczelni (ASP z 
Wrocławia, Poznania i Warszawy)
2. Podwieczorek z Księżną Izabela Czartoryską 
(wydarzenie o charakterze historyczno-
artystycznym)
3. Europejskie Dni Dziedzictwa - prezentacja On-
line pt. "Moja droga do niepodległości - droga 
legionów Polsko-Włoskich do Bitwy pod Struga 
w roku 1807"
4. Reportaż historyczny pt. "Wiktoria Nasza roku 
20-go" (spektakl z udziałem seniorów i 
młodzieży)

90-04-Z 0,00 zł

3 turystyka i krajoznawstwo

Udział w wideokonferencji pt.: "Poczuj emocje - 
tajemnice Ziemi wałbrzyskiej" zorganizowanej 
przez Grupę nieformalną Aktywni dla Powiatu. 
W ramach projektu finansowanego przez 
Dolnośląskie Małe Granty odbyły się 3 
wideokonferencje prezentujące ciekawe miejsca 
w Powiecie Wałbrzyskim. W dniu 28.07.2020 
odbyła się druga wideokonferencja, w której 
uczestniczył fundator Krzysztof Wieczorek 
prezentujący mi.in. ciekawostki Pałacu Struga i 
zachęcający turystów do odwiedzania pałacu i 
udziału w VIII festiwalu lodów.

79-90-B 0,00 zł
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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) 254 834,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 108 239,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 52 721,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 93 874,43 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56-10-A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - Fundacja, w ramach wymienionego 
powyżej kodu PKD, prowadziła sprzedaż drobnych produktów spożywczych takich jak: lody 
rzemieślnicze, napoje zimne oraz napoje gorące. Wszystko to w ramach cyklicznej imprezy 
(corocznej) tzw. Festiwalu Lodów. Impreza ta odbywa się jednak wyłącznie w soboty i 
niedziele w okresie lipca i sierpnia. Celem tej działalności jest głównie zapoznanie 
odwiedzających Dolny Śląsk z historią obiektu oraz atrakcjami turystycznymi regionu. Staramy 
się zwrócić uwagę gości na problematykę ratowania zabytków i dajemy możliwość aktywnego 
wspierania prac remontowych i konserwatorskich. Po ośmiu latach zauważamy stały wzrost 
ilości odwiedzających, który będzie, na to liczymy, nadal się utrzymywał.

2 91-02-Z

Działalność muzeów - Fundacja w ramach wymienionego kodu PKD prowadziła sprzedaż 
biletów na zwiedzanie Pałacu Struga. Bilety na zwiedzanie są sprzedawane w dwóch 
wariantach cenowych: 25 zł dla osób dorosłych i 15 zł dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Podczas zwiedzania prezentowana jest historia wsi i Pałacu Struga oraz historia regionu. 
Prezentujemy etapy rozbudowy obiektu, style architektoniczne oraz historię właścicieli. 
Odkryte w 2019 roku renesansowe malowidła ścienne w sali balowej - fryz górny w postaci 
pocztu Cesarzy Rzymskich oraz Cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego są okazją do 
przedstawienia powiązań z historią władców Polski. Dochód ze sprzedaży biletów w całości 
Fundacja przekazuje na prace remontowe i konserwatorskie.

3 47-78-Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach - Fundacja prowadziła sprzedaż detaliczną, koszulek cegiełek, koszulek cegiełek-
biegowych, albumów, książek i własnych publikacji ( książka i komiks o Bitwie pod Struga z 15 
maja 1807 roku. Sprzedaż koszulek cegiełek umożliwia pozyskiwanie dodatkowych funduszy 
na prace konserwatorskie i remontowe pałacu a kupującym daje satysfakcje z pomocy w 
ratowaniu zabytków. Koszulki cegiełki biegowe dodatkowo zachęcają do aktywnego 
uprawiania sportu przy jednoczesnym promowaniu akcji ratowania zabytków: Pałacu Struga 
oraz zabytków dolnośląskich. Fundacja wydała własne publikacje: książkę "Wojny 
napoleońskie na Śląsku. Bitwa pod Strugą 1807" autorstwa fundatora Krzysztofa Wieczorka i 
Macieja Utechta (Członka Rady Fundacji) oraz komiks: "Struga 1807", do którego rysunki 
wykonał Krzysztof Komaniecki, tekst napisał fundator Krzysztof Wieczorek. Publikacje te 
przedstawiają historię spektakularnego zwycięstwa Lansjerów Legii Polsko-Włoskiej nad 
wielokrotnie większymi oddziałami Prusaków w potyczce z 15 maja 1807 roku we wsi Struga. 
Komiks został przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży jako interesująca dla nich forma 
zaznajamiania z historią. Fundacja prowadzi także sprzedaż albumów prezentujących zabytki 
Dolnego Śląska.  Zysk ze sprzedaży publikacji Fundacja przeznacza na prace remontowo-
konserwatorskie

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 108 239,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 146 595,43 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 0,00 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: 231 336,44 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 108 239,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

83 239,00 zł

25 000,00 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

93 440,00 zł

0,00 zł

434,43 zł

0,00 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)

52 721,00 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 34 663,77 zł

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

0,00 zł 0,00 zł

18 057,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

105 040,21 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 34 663,77 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

131 736,99 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.
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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

1 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)

10 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

1 osób

9 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 103 019,00 zł

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

103 019,00 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

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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 103 019,00 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 103 019,00 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)

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

1 Wykonanie i montaż stolarki 
okiennej na II piętrze oraz 
drzwi balkonowych na I 
piętrze Pałacu Struga"

Wykonanie i montaż stolarki 
okiennej w elewacjach 
zewnętrznych drugiego piętra 
pałacu oraz drzwi balkonowych 
w elewacji frontowej na I 
piętrze pałacu w celu 
zabezpieczenia obiektu przed 
negatywnymi skutkami wpływu 
warunków atmosferycznych na 
zachowane gotyckie i 
renesansowe malowidła 
ścienne w Pałacu Struga. Jest to 
3-ci etap uzupełniania stolarki 
okiennej i drzwiowej w pałacu.

Województwo Dolnośląskie 25 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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

1 Konserwacja fryzu górnego 
na ścianie południowej oraz 
fryzu górnego z 12 
przedstawieniami 
portretowymi cesarzy na 
ścianie wschodniej i 
zachodniej przedmiotowej 
sali balowej (w wyłączeniem 
wici roślinnych w glifach i 
nad wnękami okiennymi)

Wykonanie I i II etapu prac 
konserwatorskich fryzu górnego 
w południowej części sali 
balowej (odsłonięcie 
malowideł, oczyszczenie, 
zabezpieczenie i renowacja) 
oraz II etap prac 
konserwatorskich 12 portretów 
w głównej części sali balowej 
(uzupełnienie ubytków zaprawy 
i warstwy malarskiej)

Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków we 
Wrocławiu

41 239,00 zł

2 Odtworzenie stolarki 
okiennej na II piętrze Pałacu 
Struga (XIV-XVI w.) w celu 
zabezpieczenia obiektu 
przed negatywnym 
wpływem warunków 
atmosferycznych na gotyckie 
i renesansowe malowidła 
ścienne.

Celem zadania jest odtworzenie 
nieistniejącej stolarki okiennej 
na II piętrze w elewacji 
zewnętrznej pałacu Struga aby 
uchronić przed zniszczeniem 
zachowane, gotycko-
renesansowe malowidła 
ścienne.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

42 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Chmura-Wieczorek Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-28
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