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ć dodawania wierszy oroz zawijania tękstów w poląch;

ńpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (,L

Formularz należy wype

Sprawozdowco wypetn

W trakcie wypełniania.
We wszystkich polach,

lnić w języku polslłm;
ia tylko przeznaczone dlo nie

form u l a rza istn i ej e m ożliw oś

w których nie będq wpisone ,

ułiia eoŃśfłŃcoŃ '

wnisznwi
Ńi,ć

!,, : i i:;,,

Ętil,łjqJłiffiffi

;. Eićłt#ffitiśŃł,mfiijiuśirrd§duŃłń

4Jrt" 
""y""nia 

,tuturu organizacji pożytku

publicznego

dffiś4ilb;db g, Nuńći;KR§;,l
.: :',,., ';

;:

lrlłfi i na iskó=,,i;i.:..ii F kcj+i

Andrzej Wiśniewski Dyrektor TAK

Stanisław Tkaczyk Z-ca Dyrektora TAK

Alfreda Leniec sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organiłacji

(Na!eży,wpisać imiona, nazwiska oraz int'ormacje o funkcji
pełnionej przez poszczegóInych członków organu kontroli lub

nłdżari) l , .1:,-,i1.,..,',,, .r- . ,'.,;'' i

Ęlli włsłói1 ffUrlk§i,..,;i,.,.,1!:

Jerzy Modrzewski Prezes Rady Fundacji TAK

Krzysztof Leksowski z-ca prezesa TAK

Jacek urbanowicz sekretarz TAK

Lech walasek Członek TAK

Bogusław Sakson Członek TAK
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cele statutowe fundacji to:
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych oraz
przestępstw i wypadków drogowych,
- pomoc, reha.bilitacja i opieka medyczna żołnierzom zawodowym, byłym
żołnierzom, osobom zrzeszonym w związkach i stowarzyszeniach
kombatanckich i członkom ich rodzin,
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających,
- promocja osiągnięć medycyny wojskowej oraz wspieranie nowych metod
leczenia,
wspieranie i modernizacja wojskowej bazy medycznej,
- skupienie wokół i idei fundacji ludzi dobrej woli ze środowisk
wojskowych, medycznych, naukowych i pracodawców w kraju i za granicą
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ce|e statutowe fu,ndacji to:
- wspieranie finansowe lub materialne kosztów zabiegów medycznych, które nie są refundowane w całości lub w części przez
Narodowy Fundusz Zdrowia lub ministra właściwego do spraw zdrowia,
-pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych oraz przestępstw i wypadków drogowych,
- współfinansowanie i wpierania nowych metod leczenia i autorów nowatorskich rozwiązań,
- współfinansowanie badań naukowych związanych z ochroną zdrowia,
- pomoc, rehabilitacja i opieka medyczna żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom, osobom zrzeszonym w związkach i

stowarzyszeniach kombatanckich i członkom ich rodzin,
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
- promocja osiągnięć medycyny wojskowej oraz wspieranie nowych metod leczenia,
- wspieranie i modernizacja wojskowej bazy medycznej,
- skupienie wokół idei fundacji ludzi dobrej woli ze środowisk wojskowych, medycznych, naukowych i pracodawców w kraju i za
granicą,
- udzielanie pomocy lekarzom pełniącym zawodową służbę wojskową poprzez dofinansowanie kosztów uzyskania: kolejnych
stopni specjalizacji zawodowej, stopni naukowych oraz tytułu naukowego; stypendiów naukowych, krajowych i zagranicznych
praktyk i staży,
- inicjowanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z osobami i organizacjami zajmującymi się sprawami leżącymi w
zakresie działalności Fundacji,
- organizowanie konferencji, seminariów, zjazdow i szkoleń oraz innych przedsięwzięć promocyjnych w zakresie objętym celem
Fundacji,

Ęi najbliższe sąsiedztwo {osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

.ffii gmina § województwo

En kilka gmin W kilka województw

ffiil powiat ffi cały kraj

ffiX kilka powiatów mI poza granicami kraju
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1 ochrona i promocja zdrowia

fundacja wspiera finansowo lub materialnie
koszty zabiegów medycznych, Kóre nie są w
całości lub części refundowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia lub wtaściwego ministra i

realizuje swoje cele statutowe m.in.w zakresie
pomocy ofiarom wypadków drogowych
udzielając pomocy:
- pomoc w rehabilitacji po ciężkich wypadkach
komunikacyjnych dla pacjenta Michała
Paszczyńskiego, pacjenta Marka Kominiaka oraz
pacjenta star5zego podchorążego Henryka
Łepeckiego;
- pomocy ofiarom wojen i konfliktów zbrojnych:
- |eczenie i rehabilitacja weterana misji w lraku i

Afganistanie mjr Jarosława Manowskiego;
udzielenie pomocy lekarzom pełniącym
zawodową służbę wojskową poprzez
dofinansowanie kosztów uzyskania: kolejnych
stopni specjalizacji zawodowej, stopni
naukowych oraz tytułu naukowego, stypendiów
naukowych, krajowych i zagranicznych praktyk i

staży: sfinansowanie odczynników
laboratoryjnych niezbędnych do pracy
doktorskiej pt."Ocena stanu śródbłonka naczyń u

osób poddanych inplamtacji stentów" mjr lek.
Roberta Romanka;
- inicjowanie i utrzymywanie kontaktów
międzynarodowych z osobami i organizacjami
zajmującymi się sprawami leżącymi w zakresie
działalności Fundacji: planowany wyjazd
profesora dr hab. Aleksandra Gocha (Klinika
Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna 10 WSzK) na
konferencję kardiologiczną do USA - 5an Diego
(dotyczy: lekarzy interwencyjnych w zakresie
zabiegów PTCA, ASD, PFO, PLD,.

94.99.z 14 200,00 zI
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5.2. ttcltżiy podoć inlormącj:ę na temat przedmiotu dziołalności gospodarczej organizdcji wry!z opisem tej działalnoŚci w okresie splbwozdawczym; o takŻe

,o,t"i,,t{Ńi-n-vńrodzajówdziałahoki(pvdaniemaksymalnie3kodów),zaczynohcodgłównegoprzedmiotudńałalności

l]ii§F, F.,,ągd miot i opis;dzia!$ośćl1

]
r. iąiini r.*ota przychodów organizicji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) I75 324,64 zł

a) pizychody z działalności nieodpłatnej poźytku publicznego L75 324,64 zł

l

,,i _ 
t) or.u.nody z działalnoŚĆi odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychod,y z działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

64000,22zl

0,00 zł

Wi.
,S§i!

-'a}iłei3 łow.Bil,op*j§łi.h,w*zu.6:i@.p.rżepi§ów lo.finansach publigąrich 0,00 zł

t b) ze'śi.b_.a,kó,rlłu u &ńfu§ 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2.3. Ze źródei prywatnych ogółem ] 69 L54,42 zl
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0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznyclr 2 400,00 zl

c}:,a 5rowiafi od osółlprawny.lch 410OO,L5 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 25754,27 zl

0,00 zł

iliił*§ł* *a;ąitffi §i ałł$siiseńuugiy.,iabwń; rióuillro*
$UIątko..Eff}'=, l, -,i.,.:

0,00 zł

0,00 zł

żl4iż inłycll,ź#del 42170,00 zl

3.].. Stan środków polhoOrą.y.h z 17o podatku dochodoweso;J osOb firr;y,;ń na |ierwszy dzień,

roku spiawozdawczego l

0,00 zł

t4 200,00 zl

96784,46 zł L4 200,0O zł

63 553,58 zł 14 200,00 zł

[i$,[i§i.zt uiilł#!i$"ii1;d;ilu[B,ąłiiailln§9ijn til$$uilułlt6o,' 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł
,...,):::|..:.. :.:..-| ::::::.::,=.:.dl łłyi.fnan:§Ę 0,00 zł

*]$*ii..łuńl,n']q6'e.y:* 33 230,88 z1 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 z

5.1, Wvnik dziatfioŚci nieodpłatnej pożytku pub|icznego ttl771,06 zł
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|F z podatku dochodowego od osób prawnych

|* z podatku od nieruchomości

|* z podatku od czynności cywilnoprawnych

|* z podatku od towarów i usług

|* z opłaty skarbowej

f zopłatsądowych

I z innych zwolnień, iakich:

l* nie korzystała

0,00 zł

;

i]1
;

iłl

3. Organizacja koĘśiała ż uprawnienia do nabycia ńi sŻczególnych zasadach
pĘlva własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
ŚilrUu Państwa tub j"anórt"ł samonądu terytorialne!o, lub zawarła na
pićferenry.;'1ych wa run kąch ż pod ńiota mi pu b l icznym i u mowy użytkowa nia,

§*i::!*.i_ ia iRrzŃsuje jej wodĄieni'u'ad ń]1,

r;!ł:ń;7ą

|* własność

f użytkowanie wieczyste

f najem

|* użytkowanie

l* użyczenie

l* dzierżawa

l* nie korzystała
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a) cĘnkowie organizacjj, praĆownicy organizacji, oŚoby świadczące usługi na podstawie
u mowy cywi l n oprawnej, członkowie orga ń u za rżąd żającego

0 osób

0 osób

0 osób

a) człoąkowie organizacji, pracownicy,organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie

u moĘ cywi l n o prawnej, człóń kowie orga n u zarządzającego
0 osób

b}! o§o 
.

0 osób

2'l239,92zł

a}.'z#ułu,uńÓWló'ńft§ 0,00 zł

il. .,:'"'.',,*ęasródii za#nicz§,,,," 0,00 zł

0,00 zł
;;ii:iiii iiilłiiś_,iiłl| _,|1ili lil'.i{i; : prem,§: 0,00 zł

0,00 zł

21239,92zł

2. Łączna kńota wynagrodzeń wypłaconych przez orgańiŻJcję pracownikom oraz osobom
21239,92złŚwii,Ęą,gg 1 |{,§.,"tłi,,g,nalpoa§tawjeiurrlowyitylltjł:ad1p.€ Ęj, W,z\ł:[ąż*,, ]pllo.wadżoną z11l.ąnoŚĘ

i] w _ąwiążku z prowadzqńą,dżiałalnośćią ódp,łbłńi p-ddtlłu p,t,b]icznć.lg 0,00 zł

b} w żwi ążkn ż p iowad zoną działałnością n ieód pł:atll ą pożytld,§ublicznegb
]]

21239,92zł

0,00 zł

0,00 zł

:i,

5i:,W.Ysofuść:Ei#ęiętlt§Eo ńł ięóiinje§§,w_l1tńi§rodzen;a:{b.T.'rl6} wvpłae ńĘBF.,Ęł.ońkdr iśanu
kontroli lub nadzoru,,wliaająi wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i innó ŚwiJdczenia oraz
umowy cyl,yilnoprawńe

0,00 zł

0,00 złlii! ni€eo,n ddi, plernie,i inne świadczeńła o|ąz urrróW! cywilnoprawne

dgodil€i!:ó,bĘśiirnńą:z.pui*tą4.} . .. '' :

0,00 zł
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0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lli \f,tr |l§ś a|wyźs.zggo dnóś:tkoŃ$) miesięcznego wynagrodze br:utlo),vwpłacg.,nego
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0,00 zł
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