Roczne Sprawozdanie Fundacji Alzheimerowskiej
we Wrocławiu
Za rok 2016
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji)
1.
a)nazwa organizacji:

Fundacja Alzheimerowska Wspieranie Diagnostyki,
Leczenia,Nauki i Dydaktyki w Lecznictwie Państwowym i
Prywatnym w Rzeczpospolitej Polskiej i w Krajach
Europy Środkowej

b,c)siedziba fundacji:

kraj: Polska ,woj. dolnośląskie,

miasto: Wrocław
ul. Pasteura 10
kod pocztowy: 50-367 Wrocław
d) data rejestracji w 14.01.2003 r.
Krajowym Rejestrze
Sądowym
e) Numer KRS:

0000146940

f) Regon

932935172

g) NIP

898-202-57-08

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego 9.07.2004 r.
h) organem założycielskim i nadzorczo-kontrolnym Fundacji jest Konwent Fundatorów
w składzie:
- Tadeusz Mróz - przewodniczący Konwentu
- Jan Miodek

- członek Konwentu

- Jan Chaładaj - członek Konwentu
-Antoni Gucwiński - członek Konwentu

-Ryszard Plichta

- członek Konwentu

Siedziba Konwentu- 50-367Wrocław,ul.Pasteura 10
h) dane członków Zarządu:
-

Jan Konarski-przewodniczący zarządu Fundacji-prezes

- Mieczysław Inglot -

v-ce prezes zarządu Fundacji

- Bogusław Paradowski-v-ce prezes zarządu Fundacji
- Jerzy Leszek -

członek zarządu Fundacji

- Krzysztof Słotwiński – członek zarządu Fundacji
- Michał Hajtko -członek zarządu Fundacji

i)

cele statutowe Fundacji:

- prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania ,
właściwej organizacji i wspomagania leczenia choroby Alzheimera i innych zespołów
otępiennych. Istotną częścią działalności statutowej Fundacji jest wspieranie wszystkimi dostępnymi środkami leczenia choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych
oraz troska o zabezpieczenie potrzeb osób leczonych,wspieranie działań profilaktycznych oraz kształcenia lekarzy i średniego personelu medycznego w zakresie zwalczania
tych chorób i podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio do realizacji celów Fundacji.
Działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia wynikające z ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 r.( Dz.U.z dnia 29 maja 2003 r.) i zmianie ustawy o działalności
pożytku publiczne4gi i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia
2010r.(Dz.U.10.28.146 z dnia 25 lutego 2010r.)
- podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz wspomagania diagnostyki i leczenia chorób otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera , w
lecznictwie państwowym i prywatnym, badań naukowych oraz dydaktyki w szkolnictwie wyższym państwowym i prywatnym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wdrażania

nowych rozwiązań w diagnostyce i terapii, nauce i dydaktyce stosowanych w krajach
Unii Europejskiej lub poza nią w krajach Europy Środkowej
- prowadzenie programów wspierających bezpośrednio działalność naukową i dydaktyczną oraz wspierających rozwój nowych form dydaktyki w szkolnictwie wyższym,ze
szczególnym uwzględnieniem studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
- organizowanie nowoczesnej bazy diagnostycznej i terapeutycznej, stosowanej w leczeniu zespołów otępiennych i choroby Alzheimera
- tworzenie warunków do pracy naukowej studentom oraz pracownikom naukowym
- propagowanie i inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących organizacji ośrodków
Alzheimerowskich w kraju i za granicą
- wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność Fundacji oraz
Ośrodków Alzheimerowskich w kraju i za granicą
- wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami profilaktyki, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych
- przyznawanie szczególnie wyróżniającej się młodzieży studenckiej oraz pracownikom
naukowym stypendiów krajowych i zagranicznych
- nagradzanie studentów oraz pracowników naukowych za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodami
- wspomaganie nauki i dydaktyki oraz współpraca z Ośrodkami Alzheimerowskimi
Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej.
-ochrony i promocji zdrowia
-działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
-działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
-działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
-przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

-pomocy społecznej ,w tym pomocy rodzinom i osobom z objawami demencji i choroby
Alzheimera
2 . Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statut
owych
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych
Zgodnie ze statutem Fundacji & 29 p.3. kadencja Fundacji trwa 4 lata. W związku z
tym Konwent Fundatorów na posiedzeniu w dniu 15. 04. 2015r. dokonał wyboru
nowego Zarządu Fundacji w składzie :
Prezes

- Jan Konarski

Wiceprezesi - Mieczysław Inglot
- Bogusław Paradowski
Członkowie - Michał Hajtko
- Krzysztof Słotwiński
- Jerzy Leszek
Zarząd działa zgodnie ze Statutem i Regulaminem Pracy Zarządu.
Każdy z członków Zarządu posiada zakres obowiązków opracowany w oparciu o Statut,
Regulamin Fundacji oraz zalecenia i uchwały Konwentu Fundatorów.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 10 posiedzeń, podczas których zgodnie z
porządkiem zebrania, omawiano i podejmowano uchwały w sprawach wynikających z
realizacji zadań objętych Statutem oraz z rocznego Planu Pracy Zarządu. Omawiano też
sprawy bieżące.
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 10 uchwał stanowiących podstawę prawną
dla realizacji wyznaczonych celów.
Miniony rok upłynął w działalności naszej Fundacji pod znakiem wypełniania celów
wynikających ze statutu oraz planu pracy przyjętego na 2016 rok .
Podstawowy cel Fundacji jest realizowany przez Ośrodek Badawczo - NaukowoDydaktyczny w Ścinawie im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza, który podlega
Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu. Fundacja

nasza

była

inicjatorem

i

współdziałała w powstaniu Ośrodka Badawczo –Naukowo –Dydaktycznego w Ścinawie
zwanego Ośrodkiem Alzheimerowskim. Ośrodek powstał w 2007 roku, uzyskując wsparcie

finansowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Unii Europejskiej oraz Fundacji
Alzheimerowskiej. Ośrodek ten również obecnie jest wspierany finansowo przez Fundację.
W okresie sprawozdawczym hospitalizowano w ośrodku…….... chorych przeprowadzając
diagnostykę i leczenie choroby Alzheimera oraz udzielono w poradni zlokalizowanej przy
ośrodku………. porad. Od czasu powstania Ośrodka do końca 2016 roku hospitalizowano
………. chorych, a w poradniach przyjęto i zdiagnozowano ………..pacjentów. Ośrodek
zatrudnia lekarzy specjalistów z zakresu neurologii i psychiatrii, specjalistów psychologów,
rehabilitacji oraz pielęgniarki.
Ośrodek Alzheimerowski prowadzi również działalność naukową, nad którą czuwa powołany komitet naukowy składający się z samodzielnych pracowników nauk podstawowych i klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Komitetem kieruje Członek Zarządu Fundacji prof.dr hab. Jerzy Leszek. Wśród sukcesów placówki olbrzymim osiągnięciem jest posiadanie pierwszego w Polsce Biobanku płynu mózgowo-rdzeniowego.
Warto przypomnieć, że uruchomienie Ośrodka jest istotnym osiągnięciem naszej
Fundacji. Ośrodek Alzheimerowski jest zaangażowany w tworzenie Dolnośląskiego Konsorcjum Diagnostyczno - Terapeutycznego Chorób Otępiennych, powstającego pod kierunkiem
prof. Marka Sąsiadka, kierownika Katedry Radiologii UM we Wrocławiu.
Obecnie, jako jedyny w województwie dolnośląskim i jeden z dwóch Ośrodków w Pol sce, wykonujemy badania biomarkerów choroby Alzheimera w płynie mózgowordzeniowym
Wśród form działalności naszej Fundacji należy przede wszystkim wymienić cykliczne
spotkania z opiekunami chorych na chorobę Alzheimera, organizowanych we Wrocławiu oraz
w miastach Dolnego Śląska. W czasie spotkań przedstawiane są przez specjalistów neurologów, psychiatrów i psychologów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pielęgniarki
z Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie zagadnienia związane z objawami choroby Alzheimera, jak również z problematyką rehabilitacji i żywienia chorych. Omawiane były także zagadnienia dotyczące wsparcia psychologicznego opiekunów.
W dniu 25 czerwca 2016 r. Fundacja nasza wspólnie z Burmistrzem Miasta Kłodzka
zorganizowała spotkanie opiekunów chorych na chorobę Alzheimera w Kłodzku Uczestników spotkania przywitał Prezes Zarządu Fundacji Alzheimerowskiej Jan Konarski .
Następnie Prezes zapoznał uczestników spotkania z historią powstania Fundacji
oraz wymienił osoby , które były założycielami Fundacji. Przedstawił także cele statutowe
Fundacji oraz dotychczasowe osiągnięcia. Wspomniał o uruchomieniu przez Fundację programu w zakupie leków dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera a będących w trudnej sytuacji materialnej
Na spotkaniu zostały wygłoszone następujące referaty:

1. Choroba Alzheimera od pierwszych objawów do rozpoznania – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.
Wykład wygłosił lek. med. Piotr Riedel z Ośrodka Badawczo- Naukowo-Dydaktycznego
chorób otępiennych w Ścinawie
2. Prawne aspekty choroby Alzheimera.
Informację przedstawiła mgr Grażyna Hachoł – radca prawny z Kancelarii Radcy
Prawnego „Beneficjum” we Wrocławiu.
3. Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie – jego zadania , możliwości a oczekiwana.
Informację przedstawił ; Prezes Ośrodka mgr Michał Hajtko.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Kłodzka pan Michał Piszko.
Drugie spotkanie z opiekunami osób chorych na chorobę Alzheimera Fundacja
nasza zorganizowała we Wrocławiu w dniu 26 listopada 2016 roku z następującym programem;
1.Choroba Alzheimera: możliwości diagnostyki i prewencji.
Wykład wygłosił: Prof. dr hab. Jerzy Leszek z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. W kręgu anegdot i dowcipów.
Przedstawił: Prof. dr hab. Mieczysław Inglot z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie - jego zadania, możliwości a oczekiwania oraz
opieka nad pacjentem
Informację przedstawił : Prezes Ośrodka mgr Michał Hajtko
Spotkanie jak zwykle otworzył Prezes Zarządu Fundacji Jan Konarski. Prezes wykorzystał słowa zagajenia dla informacji o celach i działaniach naszej Fundacji.
Słuchacze reagowali z uwagą, czego wyrazem były liczne głosy w dyskusji, związane
m.in. z problemami opieki, możliwościami pomocy w tym zakresie i warunków pobytu w powstających stopniowo ośrodkach opieki nad chorymi.
Z uzyskanych informacji w czasie spotkań potwierdza się, że przeważająca większość
chorych pozostaje pod opieką rodziny, najczęściej

współmałżonka, który ze względu na

podeszły wiek i najczęściej na przebyte choroby nie jest wstanie zapewnić pełnej wła ściwej opieki choremu. Istotnym wsparciem dla tych rodzin jest forma specjalistycz nych domów dziennego pobytu. W chwili obecnej ośrodki tego typu są nieliczne, a ich
zasięg nie rozwiązuje tego problemu. Zwiększenie miejsc w placówkach tego typu wy-

maga pilnych decyzji ponieważ okres oczekiwania na przyjęcie do ośrodka we Wrocławiu, specjalizującego się wyłącznie opieką nad chorymi z chorobą Alzheimera wynosi
ok. 18 miesięcy.

Warto dodać, że chorzy na chorobę Alzheimera to osoby głównie bę-

dące na emeryturze a ich dochody nie pozwalają na pokrycie wysokich kosztów pobytu
w placówkach prywatnych oraz na zakup leków i środków sanitarnych. Od 2014 roku
Fundacja uruchomiła program pomocy chorym na chorobę Alzheimera. Pomoc ta polega
na całkowitej lub częściowej odpłatności za leki dostępne na rynku, zalecane przez lekarzy osobom chorym na chorobę Alzheimera . którym warunki materialne nie pozwalają
na zakup tych leków. Realizacja tego programu uzależniona jest od wysokości środków
finansowych Fundacji, uzyskiwanych z 1% podatku.
Kolejną formą działalności Zarządu w 2016 roku była realizacja statutowych celów
Fundacji. Zadania te wykonywano między innymi podczas konferencji naukowych, ale
także w wywiadach radiowych i prasowych.
W dnu 19 kwietnia 2016 roku Prezes Zarządu Jan Konarski oraz Członek Zarządu
Krzysztof Słotwiński wystąpili w Polskim Radiu Wrocław. W czasie tej audycji przedstawione zostały zagadnienia dotyczące objawów i leczenia choroby Alzheimera, opieki
nad chorymi, wsparcia dla ich rodzin oraz zagadnienia związane z problemami samotnych osób chorych na Alzheimera.
Również w miesiącach lipcu oraz grudniu 2016 roku ukazały się kolejno artykuły prezesa
oraz vice prezesa Zarządu w Informatorze Samorządu Osiedla BOREK we Wrocławiu przedstawiające cele i działalność Fundacji oraz objawy i leczenie choroby Alzheimera.
Fundacja nasza realizując jeden z celów statutowych, wspiera badania naukowe prowadzone w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Neurolo gii prowadzi badania zespołów otępiennych od wielu lat.
Fundacja w dalszym ciągu utrzymuje współpracę z Wrocławskim Centrum Seniora, zajmującym się koordynacją instytucji działających na rzecz seniorów. Również kontynuowano
współpracę ze Stowarzyszeniem pod Wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „ Przyjaciele seniorów”.

Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu jest członkiem Ogólnopol-

skiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich i zgłosiła swój udział w realizacji Narodowego Planu Alzheimerowskiego w Polsce Przyjęcie przez Rząd Polski założeń Planu i wdrożenie jego realizacji jest największym wyzwaniem polskiego ruchu alzheimerowskiego!

Fundacja wypełniając statutowy obowiązek nawiązała współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, proponując dla

tych słuchaczy wykłady na temat problemów starzenia się społeczeństwa i zaburzeń pamięci w tym choroby Alzheimera. Nasze propozycje zostały przyjęte i w dniu 2 grudnia
2016r r .prof. dr hab. Leszek Paradowski wygłosił dla ponad 140 słuchaczy wykład pt.”
Niekonwencjonalne Metody Leczenia ”. Podobnie jak pozostałe wykłady na spotkaniach
ten również został wygłoszony charytatywnie. Jest to nasz ogromny wkład w realizacji
wywoływania zainteresowania społecznego sprawami profilaktyki, diagnostyki i leczenia
zespołów otępiennych. Fundacja nasza swoją działalnością pragnie wyzwalać inicjatywę
społeczną w wspieraniu naszej Fundacji.
Redakcja Gazety Wrocławskiej ogłosiła plebiscyt na najlepszą na terenie Dolnego Śląska Organizację Pożytku Publicznego pt. POŻYTECZNI 2016 Wśród 26-ciu organizacji
w plebiscycie brała udział także Fundacja Alzheimerowska . Głosowanie przez komputer
trwało od 14 stycznia do 31 marca 2016 r. Nasza Fundacja otrzymała ponad 54 tysiące głosów i zajęła PIERWSZE miejsce w plebiscycie na najlepszą Organizację Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku. W nagrodę otrzymaliśmy możliwość w Gazecie Wrocław skiej w dniu 13 kwietnia 2016 r. na 2- stronach bezpłatnie zaprezentować czytelnikom na sze cele, osiągnięcia i sposoby pomocy chorym na nieuleczalną chorobę Alzheimera oraz
udzielić porad prawnych i przedstawić działalność Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie.
Z inicjatywy Gazety Wrocławskiej powstała Wrocławska Akademia Zdrowia, czyli są to cykliczne spotkania ze specjalistami, które poświęcone są zagadnieniom związanych z różnymi
dolegliwościami i schorzeniami.
W dniu 7 listopada 2016 roku, na zaproszenie Redaktora Naczelnego Gazety Wrocławskiej
przedstawiciele Fundacji wystąpili w Akademii Zdrowia z wykładami na temat objawów,
diagnostyki i leczenia choroby Alzheimera, działalności Fundacji Alzheimerowskiej oraz
świadczenia usług przez Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie w zakresie kompleksowego
diagnozowania i leczenia chorych .W wykładach pamiętano także o edukacji i wsparciu dla
opiekuna chorego.
Zarząd Fundacji nieustannie zabiegał o zapewnienie środków pieniężnych na statutową
działalność Fundacji. Oprócz rozprowadzenia ulotek Fundacja zamieszczała ogłoszenia w
prasie; , Gazecie Wrocławskiej oraz w Gazecie Uczelnianej Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, apelując do podatników o dokonanie odpisu 1% podatku za 2015 r. przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego. Apel i ulotka zostały zamieszczone także na naszej
stronie internetowej. Wysokość wpływów w 2016 r. z odpisów 1% podatku za 2015 r. wynosiła: 19 349,50 zł i była niższa o 8 176,10 zł. w stosunku do roku 2015..Darowizny od osób fi-

zycznych w 2016r. wynosiły 1 586,21 zł, natomiast od osób prawnych nie otrzymaliśmy
żadnych

środków

finansowych. W 2016 r. wszystkie przychody Fundacji wynosiły

21 159,98 zł, Stan konta Fundacji na koniec 2016 r. wynosił 54 898,80 zł. Wydatki Fundacji
w 2016r. wynosiły ogółem 24 414,90 zł i dotyczyły wsparcia dla Ośrodka Alzheimerowskiego
w Ścinawie, kosztów konferencji naukowych, spotkań z opiekunami osób chorych na chorobę Alzheimera, opłat bankowych, pocztowych, oraz wynagrodzenia Głównej Księgowej i Sekretarki Fundacji. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków Fundacji przedstawiono w
sprawozdaniu finansowym. Członkowie Konwentu i Zarządu Fundacji nie pobierają żądnych
wynagrodzeń traktując swoja działalność społecznie .Zarząd Fundacji Alzheimerowskiej serdecznie dziękuje wszystkim wspierającym naszą działalność .Dziękujemy Członkom Konwentu oraz Prezydentowi Krajowej Rady Fundacji Alzheimerowskiej za radę i opiekę oraz
pomoc w codziennej pracy Zarządu. Wierzymy, że dalsza praca Zarządu przyczyni się do doskonalenia wsparcia opiekunów w ich trudnej sytuacji często wymagającej heroicznego wysiłku oraz poprawi los pacjentów z chorobą Alzheimera.

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik Nr 1 do sprawozdania
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.
Przychody
ogółem

88500,90

Otrzymane środki
pieniężne
od osób fizycznych

Otrzymane środki
pieniężne
od osób
prawnych
i instytucji

20485,71
W tym:

0,00

Nierozliczone dochody z
lat ubiegłych

Przychody
Finansowe

Przychody
operacyjne

(odsetki)

67340,92

224,27

Inne
Odpłatna
dział.
statut.

0,00

0,00

0

0

1%
19349,50
W tym na

88500,90

0

Dz.statut.
8. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych

zł

4 950,20

b) administarację

zł. 18 704,79

c)

działalność gospodarczą

zł.

d)

pozostałe koszty operacyjne

zł.

0,00
1 136,63

9. Dane o zatrudnieniu w Fundacji w Fundacji Alzheimerowskiej zatrudniona jest 1 osoba na
¼ etatu na stanowisku głównego księgowego oraz 1 sekretarka na umowę zlecenie z wynagrodzeniem po 500,00 zł. każda.
10. Dane o wynagrodzeniach w Fundacji
a) wynagrodzenia wraz z narzutem ZUS

zł.

b)

zł.

0,00

c) premie

zł.

0,00

d) inne świadczenia

zł.

0,00

e) wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gosp.

0,00

nagrody

17 083,60

11. Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia
a) Wynagrodzenie wypłacone łącznie- umowa o pracę – zł.

6000,00

b) Wynagrodzenia umowa zlecenie

zł.

6000,00

c) umowa o dzieło

zł.

4000,00

Członkowie Konwentu oraz Zarządu nie pobierają w Fundacji wynagrodzenia w żadnej postaci..
12. Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki
13. Fundacja posiada 2 lokaty w Banku PKO BP w łącznej wysokości zł 35 319,17
14.Fundacja nie objęła żadnych udziałów, nie nabyła akcji ani obligacji
15.Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości ani Środków Trwałych

Wszystkie środki finansowe Fundacji są zgromadzone na kontach banku PKOBP
6.Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych w sprawozdaniach dla celów statystycznych:
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe:
Należności krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00
72 047,17
0,00
15 000,00
2 148,37

Środki pieniężne razem

54 898,80

Środki pieniężne w kasie

0,00

Środki pieniężne na rachunku podstawowym

19 579,63

Środki pieniężne -lokaty

35 319,17

Pozostałe aktywa finansowe
Razem

0,00
72047,17

18. Dane o wartości zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach dla
celów statystycznych
Poz. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 619,28

Zobowiązania są krótkoterminowe i dotyczą narzutów na wynagrodzenia ZUS,podatek)
Oraz zobowiązanie wobec dostawców w wysokości

1377,60

Poz.Rozliczenia międzyokresowe

4 000,00

Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2017 roku.
Termin wymagalności zapłaty składek ZUS przypadał na 15 stycznia 2017 r.,a podatku
na 20 stycznia 2017 r.
19. Fundacja nie wykonywała żadnych zleceń dla podmiotów państwowych ani

samorządowych
20. Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz
składanych deklaracjach podatkowych:
Fundacja rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo. Składane są dekla
racje dotyczące podatku od osób fizycznych oraz prawnych.
21.Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeżeli tak to jaki
był jej wynik:
W roku 2015w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.

Sporz.Jadwiga Herman

Podpisy członków Zarządu Fundacji:
Inz.Jan Konarski-prezes Zarządu

…………………………………………

Prof.dr hab. Mieczysław Inglot-v-ce prezes Zarządu………………………………….

Dr hab.med.Bogusław Paradowski v-ce prezes Zarządu………………………………..

prof.dr hab.Jerzy Leszek –członek Zarządu………………………………………………..
dr Krzysztof Słotwiński-członek Zarzadu………………………………………………….

Mgr Michał Hajtko-członek Zarządu………………………………………………………

