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Warszawa marzec 2020 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. 2019 r. DO 31.12.2019 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, 

• Adam NIEMCZAK – Wiceprezes Zarządu,  

mailto:sekretariat@niktniezostaje.net.pl
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• Ewa ŻAK – Dyrektor Generalny Fundacji. 

 

➢ 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 rehabilitacje 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; 



 
 

str. 4 
 

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

filmów, audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak również 

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, 

 

Do najważniejszych działań Fundacji w 2019 r. zaliczyć należy: 9 lutego 2019 roku w 

Rezydencji Miętowe Wzgórza w miejscowości Trębki Nowe odbył się Bal Charytatywny 

Otwartych Serc dla Kacpra. 

Bal był imprezą charytatywną. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów, licytacji oraz loterii 
przeznaczono na specjalistyczne leczenia Kacpra Zagozdona – dziecka weterana misji 
zagranicznych. 

Wieczór uświetniły różnorodne występy artystyczne. Można było obejrzeć Marka Piekarczyka 
wraz z jego zespołem, czy wysłuchać koncertu skrzypcowego. Gośćmi specjalnymi były 
gwiazdy sportu, kina i telewizji. Niespodziankę przygotowali też saperzy. 

W przedsięwzięcie włączyła się również Fundacja „NIKT NIE ZOSTAJE”, która na aukcję oraz 
loterię przeznaczyła dwa obrazy namalowane przez uczestników warsztatów terapeutycznych 
organizowanych przez Fundację. Wśród atrakcyjnych przedmiotów biorących udział w licytacji 
znalazły się upominki okolicznościowe przekazane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
i Agencję Mienia Wojskowego, a także byłego wiceministra obrony narodowej dr. Andrzeja 
Karkoszkę. Dużym zainteresowaniem cieszył się też wydany przez Centralną Bibliotekę 
Wojskową album pt. „Plakat wojskowy”. 

Fundację „NIKT NIE ZOSTAJE” reprezentowali na Balu prezes Jadwiga Zakrzewska oraz 
wiceprezes Adam Niemczak. 

W dniu 24 marca 2019 roku o godzinie 14.30 w Kinie „WISŁA” rozpoczął się pokaz filmów 
batalistycznych zorganizowany przez Fundację ”NIKT NIE ZOSTAJE” oraz Warszawską Szkołę 
Filmową. 
Prezentacja filmów została zorganizowana dla weteranów misji zagranicznych rannych  
i poszkodowanych, ich rodzin oraz środowisk wspierających weteranów. Wśród 
zaproszonych gości oprócz wymienionych weteranów oraz ich rodzin obecni byli 
przedstawiciele polskiego parlamentu, władz samorządowych miasta stołecznego Warszawy, 
przedstawiciele mecenasów i partnerów tego wydarzenia. Była to również doskonała okazja 
do nawiązania rozmów oraz wymiany opinii dotyczących wspierania weteranów.  
W imieniu Rady oraz Zarządu Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” składamy serdeczne 
podziękowania dla wszystkich mecenasów i partnerów oraz patronów medialnych tego 
wydarzenia. 
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W dniu 30 czerwca 2019 roku na terenie Garnizonu Twierdza Modlin odbył się Półmaraton 
Trzech Rzek. W imprezie uczestniczyło ok. 500 osób – dorosłych i dzieci, w tym weterani misji 
zagranicznych oraz ich rodziny. Ponad 20-kilometrowa trasa wystartowała w Garnizonie 
Modlin i prowadziła uczestników przez historyczne zakątki Twierdzy Modlin oraz urokliwe 
nadwiślańskie miejsca na terenie Zakroczymskiej Utraty. Była to niesamowita przygoda 
biegowa między Wisłą, Narwią i Wkrą.  
Fundacja „NIKT NIE ZOSTAJE” jako partner w/w przedsięwzięcia przekazała nagrody oraz 
upominki okolicznościowe dla zwycięzców i uczestników w/w rajdu. W wydarzeniu 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych – Burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego – Pan Jacek Kowalski oraz Starosta Powiatu Nowodworskiego – Pani 
Magdalena Biernacka. Aktywnym uczestnikiem samego biegu był Prezes Stowarzyszenia 
ROZBIEGAMY NOWY DWÓR – Pan Karol Bielec. Fundację „NIKT NIE ZOSTAJE” reprezentowali 
Przewodniczący Rady płk rez. Jarosław Sosiński oraz Sekretarz Rady płk rez. Jerzy 
Szczepańczyk. 

 Rada oraz Zarząd Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” serdecznie dziękują wszystkim mecenasom i 
darczyńcom za zaangażowanie, zrozumienie i wsparcie tej cennej społecznie inicjatywy. 

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. W tym dniu odwiedzili dzieci Weteranów przedstawiciele 
Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE”, w osobach: Prezes Zarządu Jadwigi Zakrzewskiej i Wiceprezesa 
Zarządu Adama Niemczaka. Przekazali oni dzieciom Weteranów okolicznościowe upominki w 
postaci multimedialnych programów do nauki języków obcych, gry planszowe i 
multimedialne oraz inne upominki okolicznościowe. Rada oraz Zarząd Fundacji „NIKT NIE 
ZOSTAJE” pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim mecenasom za okazaną 
życzliwość, zaangażowanie, zrozumienie i wsparcie naszej Fundacji w jej cennej społecznie 
inicjatywie. 

 

W dniach 16 – 18 sierpnia 2019 roku odbył się wyścig kolarski Mazowsze Tour o Puchar 
Marszałka Województwa Mazowieckiego – szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920. Wydarzenie 
było organizowane by upamiętnić decydujące dni walk wojsk polskich z bolszewikami w 1920 
roku. 

Kolarska impreza poświęcona bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku mogła się odbyć 
dzięki zaangażowaniu i determinacji grupki organizatorów z dyrektorem wyścigu Dariuszem 
Banaszkiem na czele oraz dzięki włączeniu się w trud organizacyjny lokalnych samorządów, 
przez który trasa wyścigu przebiegała. Tym wszystkim ludziom często bezimiennym, także 
policji, strażakom zabezpieczającym trasę rywalizacji dziękował podczas dekoracji najlepszych 
m.in. marszałek A. Struzik. Padły też obietnice wsparcia dla przyszłorocznej edycji wyścigu, 
która odbędzie się w okrągłą 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Padły też deklaracje z ust 
prominentów o utworzenie profesjonalnej grupy zawodowej na Mazowszu. Oby. Rozpoznanie 
„kolarskim bojem” nastąpiło. Szczytna idea tej imprezy na to zasługuje. 
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Fundację „NIKT NIE ZOSTAJE” w w/w przedsięwzięciu reprezentowali Przewodniczący Rady 
Pan płk rez. Jarosław Sosiński, Wiceprzewodniczący Rady Pan Gen. Bryg. rez. Artur Kołosowski, 
Sekretarz Rady Pan płk rez. Jerzy Szczepańczyk oraz Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zakrzewska. 

 
 
4 października 2019 roku nadszedł długo oczekiwany dzień uroczystego otwarcia IV 
Terapeutycznych Warsztatów Malarsko – Fotograficznych dla Weteranów  misji poza 
granicami państwa i ich rodzin, które zostały zorganizowane w gościnnych progach Domu 
Pracy Twórczej w Radziejowicach przez Fundację „NIKT NIE ZOSTAJE”. 
W tym roku odbyły się one pod nazwą „Pejzaże mazowieckie” i trwały do 14 października 2019 
roku. 
 
Informacja o planowanej realizacji Warsztatów została rozesłana do Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Centrum Weterana, Wydawnictwa Polska Zbrojna (jest to oficjalne 

wydawnictwo MON), Portalu Mundurowego oraz Portalu ZBiAM. Na tej podstawie weterani 

składali zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach. 

 

W uroczystości, która została zorganizowana w Sali Koncertowej Domu Pracy Twórczej, oprócz 
uczestników warsztatów udział wzięli między innymi: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
– członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej – Paweł Szramka, Prezes Firmy Airbus – 
Sebastian Magadzio, Dyrektor Marketingu Szybkiej Kolei Miejskiej -  Joanna Tucholska, 
przedstawiciel Wodociągów Warszawskich – dyrektor Wojciech Duch oraz wiele innych osób 
wspierających i życzliwych Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE”. 
Otwierając Warsztaty, Pani Prezes Jadwiga Zakrzewska poinformowała o ich zasadniczym celu, 
jakim jest umożliwienie weteranom misji poza granicami państwa i  ich rodzinom psychiczne 
odreagowania po trudach służby w warunkach zagrożenia zdrowia i życia oraz pozostawania 
w długiej rozłące z najbliższymi. 
W trakcie uroczystości głos zabrali również poseł Paweł Szramka i prezes Firmy Airbus 
Sebastian Magadzio życząc uczestnikom Warsztatów wielu natchnień i ciekawych prac oraz 
wyrażając wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów warsztatów. 
Za zasługi we wspieraniu weteranów,  pani Prezes Zarządu Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” – 
Jadwiga Zakrzewska i Wiceprezes Fundacji – Adam Niemczak, wręczyli Prezesowi Firmy Airbus 
– Sebastianowi Magadzio medal pamiątkowy Fundacji i obraz namalowany przez uczestniczkę 
pierwszych warsztatów – panią Julitę Polipowską oraz posłowi Pawłowi Szramce  upominek 
okolicznościowy. 
Uroczystość zakończyła wspólna kolacja, w trakcie której w trybie roboczym omawiano 
kwestie dotyczące działalności Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE”, pomocy dla weteranów misji 
poza granicami państwa i ich rodzin oraz szczegółów organizacyjnych warsztatów. 
W warsztatach udział wzięło 27 uczestników (13 osób w grupie malarskiej i 14 w grupie 
fotograficznej). W rozwijaniu pasji malarskich uczestnikom warsztatów pomagała pani Anna 
Zalewska – Falińska – wykładowca na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z kolei swoje umiejętności fotograficzne uczestnicy 
warsztatów rozwijali pod okiem wykładowców z Akademii Fotografii w Warszawie - panów 
Rafała Siderskiego i Adriana Supera. Wsparcia psychologicznego weteranom i ich rodzinom 
udzielała pani Agnieszka Klawinowska, która jednocześnie, jako weteran misji poza granicami 
państwa, doskonaliła swoje umiejętności w posługiwaniu się pędzlem i farbami. 
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Kierownikiem warsztatów był płk rez. Jerzy Szczepańczyk, który prowadził uroczystość 
otwarcia warsztatów. 
 

Piękne promienie porannego słońca otulały bajeczne obiekty Domu Pracy Twórczej w 
Radziejowicach. Wszyscy uczestnicy IV Malarsko - Fotograficznych Warsztatów 
Terapeutycznych „Pejzaże Mazowieckie”, zorganizowanych dla Weteranów działań poza 
granicami państwa przez Fundację „NIKT NIE ZOSTAJE” bardzo żałowali, że już następnego 
dnia trzeba będzie wyjeżdżać. 
Jednak zanim to się stało, zarówno przed uczestnikami, jak i przed organizatorami był jeszcze 
jeden trudny dzień, czyli przygotowania do uroczystości zakończenia warsztatów i 
towarzyszącego jej pokazu multimedialnego najlepszych fotografii oraz wystawy wszystkich 
prac malarskich. Było to niezwykle trudne przedsięwzięcie, ponieważ niektóre prace były 
jeszcze wilgotne. Dzięki pomocy „fotografów”, „malarze” poradzili sobie niemal z całkowitym 
urządzeniem wystawy do obiadu. 
Ponadto w godzinach przedpołudniowych niemal wszyscy uczestnicy warsztatów skorzystali z 
możliwości oddania głosów w wyborach do Sejmu i Senatu. Niektórzy z kolei na krótko udali 
się do swoich okręgów wyborczych, aby tam wypełnić swój obywatelski obowiązek. 
Po obiedzie, uczestnicy Warsztatów wysłuchali pogadanki Pana Łukasza Zakrzewskiego na 
temat „Drogi bohatera”, podczas której prelegent przybliżył pewne schematy, często 
powielane przy kręceniu filmów. 
Po pogadance wykonano jeszcze ostatnie prace przygotowawcze i o godz. 17.00 rozpoczęła 
się uroczystość oficjalnego zakończenia Warsztatów, którą zainicjował recital znanej 
sopranistki Pani Magdaleny Tunkiewicz - Zakrzewskiej. Przepięknie wykonała ona kilka 
najpiękniejszych i najbardziej znanych melodii ze słynnych musicali. Za wielokrotne 
uświetnianie uroczystości organizowanych przez Fundację „NIKT NIE ZOSTAJE”, wiceprezes 
Fundacji Pan Adam Niemczak oraz kierownik Warsztatów płk rez. Jerzy Szczepańczyk 
wręczyli  Wokalistce upominek oraz bukiet kwiatów. Pani Magdalenie złożono również 
najserdeczniejsze życzenia, ponieważ tego dnia obchodziła swoje urodziny. 
Następnie Prezes Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” Pani Jadwiga Zakrzewska oficjalnie przywitała 
uczestników Warsztatów, Mecenasów i sponsorów oraz innych zaproszonych gości, wśród 
których byli między innymi: przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji – dyrektor Wojciech Duch, dyrektor Akademii Fotografii Paweł Jancewicz, dyrektor 
Centrum Weterana – płk Leszek Stępień z małżonką, pracownik Centrum – sierż. Janusz Raczy 
z małżonką. 
Pani Prezes podziękowała mecenasom, sponsorom i osobom wspierającym  Fundację, dzięki 
którym możliwe było zorganizowanie Warsztatów. Podziękowała ona również kadrze 
warsztatów za sprawne ich przeprowadzenie. 
Wszyscy uczestnicy Warsztatów wykazywali się ogromnym zaangażowaniem i aktywnością w 
trakcie prowadzonych zajęć. W związku z tym niezmiernie trudno było wskazać, którzy spośród 
nich zasłużyli na specjalne wyróżnienie. Ostatecznie za najbardziej indywidualne i twórcze 
podejście do poszukiwania rozwiązań artystycznych oraz kreatywność w rozwiązywaniu 
problemów warsztatowych, komisja w składzie: kierownik warsztatów oraz instruktorzy grup 
malarskiej i fotograficznej postanowiła przyznać wyróżnienia indywidualne mamie żołnierza 
poległego w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa - Pani Aleksandrze Kurowskiej 
z grupy malarskiej oraz weteranowi działań poza granicami państwa panu Janowi Waleckiemu 
z grupy fotograficznej. Wyróżnionym upominki wręczyli Pani Prezes i Pan Wiceprezes Fundacji. 
Upominki otrzymali również najmłodsi uczestnicy warsztatów Adrian Polipowski oraz Bartosz 
Szymański. 
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Wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymali certyfikaty uczestnictwa w Warsztatach 
Terapeutycznych. 
Specjalną nagrodę, w postaci nieodpłatnego dowolnego kursu  w Akademii Fotografii, 
ufundował dla Pana Jana Waleckiego, jej dyrektor Pan Paweł Jancewicz. Ponadto zadeklarował 
on, że każdy uczestnik warsztatów może skorzystać z kursów i szkoleń organizowanych przez 
Akademię z 50-cio procentowym rabatem. 
Gratulacje dla Fundacji za organizację Warsztatów oraz życzenia wszelkiej pomyślności 
wszystkim uczestnikom i ich rodzinom przekazał dyrektor Centrum Weterana płk Leszek 
Stępień. Wręczył on specjalne upominki Pani Prezes Fundacji, Panu Wiceprezesowi oraz 
Kierownikowi Warsztatów. Centrum Weterana przygotowało również upominki dla wszystkich 
uczestników Warsztatów 

W imieniu uczestników Warsztatów głos zabrał weteran działań poza granicami państwa Pan 
Sławomir Nowak, który podziękował Zarządowi Fundacji za organizację Warsztatów oraz inne 
formy pomocy weteranom i ich rodzinom, a także kadrze Warsztatów za pomoc otrzymywaną 
w czasie ich trwania. Życzył on również Fundacji wielu dalszych inicjatyw oraz sukcesów w 
realizacji przedsięwzięć na rzecz weteranów. W dowód wdzięczności za okazywaną pomoc 
uczestnicy wręczyli również upominki Pani Prezes Fundacji, Panu Wiceprezesowi oraz kadrze 
Warsztatów. 
Wraz z oficjalnym zakończeniem Warsztatów, Pani Prezes Jadwiga Zakrzewska, zaprosiła 
wszystkich do uczestnictwa w uroczystości otwarcia wystawy prac wykonanych na 
Warsztatach, która została zaplanowana na dzień 29 października 2019 r w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie . Wystawę można było zwiedzać do 12 listopada 2019 r. 
Następnie w formie prezentacji multimedialnej zostały zaprezentowane najlepsze zdjęcia 
wykonane przez członków „Grupy fotograficznej”, natomiast na zorganizowanej 
wystawie  swoje obrazy zaprezentowali członkowie „Grupy malarskiej”. 
Uroczystość zakończyła wspólna kolacja podczas której omawiano głównie dalsze możliwości 
niesienia pomocy weteranom działań poza granicami państwa oraz sposoby realizacji 
kolejnych programów Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE”. 
Po wspólnej kolacji wszyscy zasiedli przed telewizorami, po to, aby na przemian śledzić studia 
wyborcze i mecz eliminacji mistrzostw Europy 2020 Polska - Macedonia Północna. Zwycięstwo 
naszej reprezentacji 2:0 i tym samym awans na mistrzostwa, spowodowały, że uczestnicy 
Warsztatów w dobrych nastrojach udali się na spoczynek przed podróżami jakie czekały ich 
następnego dnia. 
 
CELE GŁÓWNE: 

• Stworzenie warunków dla doskonalenia relacji interpersonalnych, percepcji własnej 

sytuacji życiowej i przeciwdziałania zagrożeniu alienacją (niebezpieczeństwu 

wykluczenia społecznego) na zasadach arteterapii. 

• Podniesienie poziomu kompetencji (umiejętności, wiedzy, doświadczeń) 

artystycznych i twórczych oraz pozytywnego wartościowania uczestnictwa w kulturze 

w środowisku weteranów/weteranów poszkodowanych i ich rodzin. 

• Budowanie potencjału społecznego i intelektualnego środowiska 

weteranów/weteranów poszkodowanych misji poza granicami kraju oraz ich rodzin 

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE: 
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• Rozwijanie wiedzy, uzdolnień i zainteresowań  z zakresu malarstwa i fotografiki. 

• Stymulowanie kreatywności twórczej oraz rozwijanie twórczego myślenia 

uczestników warsztatów. 

• Stworzenie warunków dla zaspokajania potrzeby samorealizacji oraz aktywności 

grupowej uczestników warsztatów. 

• Umożliwienie rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych 

w bezpiecznych i sprzyjających samodoskonaleniu warunkach. 

• Kształtowanie nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz poczucia, że 

niezależnie od wykonywanego zawodu i poziomu wykształcenia jest ona niezbędnym 

elementem życia. 

• Stworzenie warunków do twórczości indywidualnej/ artystycznej. 

• Umożliwienie kontaktu z twórcami, pasjonatami sztuki. 

• Zapewnienie przyjaznego otoczenia, niezwiązanego ze środowiskiem służby, 

sprzyjającego współdziałaniu, wymianie doświadczeń oraz optymalne wykorzystanie 

potencjału. 

• Podniesienie na wyższy poziom kompetencji interpersonalnych uczestników 

warsztatów  poprzez zajęcia i konsultacje: z psychologiem. 

• Uwrażliwienie na kulturalne dziedzictwo narodowe i zapoznanie ze stolicą Polski.     

 

 

WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE. 

• Projekt ma charakter kompleksowy i innowacyjny. Dotychczas tego typu 

przedsięwzięcie zawierające elementy edukacyjne, artystyczne i  terapeutyczne 

w odniesieniu do grupy docelowej weteranów/weteranów poszkodowanych oraz ich 

rodzin było zrealizowane przez Fundację w 2015 roku. 

• Przesłanką do zorganizowania warsztatów jest identyfikacja realnych potrzeb 

środowiska weteranów/weteranów i ich rodzin, wynikających z długotrwałej rozłąki 

oraz potrzeby ponownej adaptacji do życia w swoim środowisku po powrocie z misji. 

Osób, które doświadczały traumatycznych sytuacji, realizując zadania na rzecz  

bezpieczeństwa Państwa poza jego granicami. Wielu potencjalnych beneficjentów 

projektu zamieszkuje w małych miasteczkach i środowiskach wiejskich, 

z ograniczonym dostępem do instytucji i dóbr kultury. 

• Udział w warsztatach, poprzez odpowiedni dobór kadry prowadzącej i ich 

umiejscowienie w miejscu przesyconym tradycjami polskiej kultury i sztuki będzie 

obfitował w walory edukacyjne, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy uczestników 

na temat polskiej kultury, malarstwa Józefa Chełmońskiego, wielkiego artysty. 

Krajobrazy Radziejowickie będą stanowiły źródło inspiracji i artystycznych poszukiwań 

uczestników warsztatów. 
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• Warsztaty będą przeprowadzone przy wykorzystaniu założeń arteterapii, tj. formy 

psychoterapii (art psychotherapy),  traktującej  aktywność artystyczną jako 

podstawowy  sposób komunikacji. Formy szczególnie użytecznej dla osób, mających 

trudności z werbalnym wyrażaniem myśli i uczuć. 

• Przewiduje się utworzenie dwóch grup warsztatowych, tj. malarstwa (ok. 10 osób) 

i fotografii (ok. 10 osób). Uczestnicy warsztatów poszczególnych grup zainteresowań 

będą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach podnoszących poziom ich wiedzy 

i umiejętności  

a następnie w zajęciach plenerowych. 

• Uczestnicy warsztatów będą mogli tworzyć obrazy i zdjęcia, w celu ich eksploracji 

oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu pełniej 

zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności, tworząc warunki do 

trwałej pozytywnej zmiany w postrzeganiu własnej osoby i swojego funkcjonowania  

w środowisku społecznym i relacjach interpersonalnych. 

• Kandydaci do udziału w warsztatach nie będą musieli legitymować się 

udokumentowanymi uzdolnieniami artystycznymi. Warunkiem ich udziału w tym 

projekcie będzie jednak gotowość rozwoju własnych zainteresowań, zdolności oraz 

wiedzy z zakresu malarstwa i fotografiki.   

• Tematyka zajęć grupy malarskiej będzie dotyczyła pejzażu, a poszukiwania twórcze 

będą zorientowane na miejsca i krajobrazy związane z Radziejowicami. Grupa licząca 

ok. 10 osób, będzie wymagała 1 prowadzącego. 

• Program grupy fotograficznej skupiać się będzie na poszukiwaniu harmonii w naturze 

poprzez wykorzystanie zasad budowania obrazu. Przy pomocy kompozycji i zasad 

estetycznych powstające fotografie będą "szukać" harmonii i porządku w krajobrazie, 

portrecie i przedmiotach występujących wokół człowieka. Grupa licząca ok. 10 osób, 

będzie wymagała 1 prowadzącego. 

• Zajęcia warsztatowe grupy fotograficznej będą zorganizowane we współpracy 

z Akademią Fotografii (Warszawa, pl. Defilad 1). Akademia Fotografii jest 

niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów 

ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) , której organizatorem jest Instytut 

Kultury Wizualnej  

z siedzibą w Warszawie. To szkoła fotografii o bardzo dużym doświadczeniu  

i znakomitej bazie instruktorsko-sprzętowej, której program skierowany jest nie tylko 

do profesjonalistów, ale też początkujących pasjonatów. Niezależnie od 

realizowanego w trybie dziennym i zaocznym studium fotografii, organizuje kursy i 

warsztaty fotograficzne. 

• Osiągniecie zakładanych celów warsztatów (artystycznych, dydaktycznych, 

terapeutycznych, kulturalnych, interpersonalnych) stworzenie spójnej i 

profesjonalnej oferty edukacyjnej i artystycznej warsztatów z elementami arteterapii 

zapewni odpowiednio dobrana 2 osobowa kadra, tj. wykładowców/ instruktorów – 

specjalistów z zakresu plastyki i fotografiki. Wykładowcą grupy malarskiej będzie 
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osoba posiadająca zarówno doświadczenia malarskie jak i konserwatorskie, które z 

bardzo dobrymi wynikami realizowała zadania artystyczne w Radziejowicach – Pani 

Anna Zalewska - Falińska. 

• Wykładowcą grupy fotograficznej stanie się odnoszący osobiste sukcesy, 

doświadczony  wykładowca Akademii Fotografii, Pan Maciej Jancewicz. Do 

dyspozycji uczestników będzie również na zasadzie oddelegowania jeden psycholog 

wojskowych. Nad całością przygotowań i realizacji programu warsztatów czuwał 

będzie kierownik warsztatów oraz przedstawiciel fundacji „Nikt Nie Zostaje”.  

• Podsumowanie warsztatów nastąpi podczas uroczystego zakończenia warsztatów w 

dniu 14 października a wykonane w ich trakcie prace zostaną zaprezentowane w 

formie wystawy   w obiektach państwowych i wojskowych. Następnie prace 

uczestników warsztatów będą przekazane dla instytucji i osób wspierających 

działalność fundacji. 

  TERMIN:  04.10 – 14.10.2019 r. /11 dni/ 

  MIEJSCE: Dom Pracy Twórczej  w Radziejowicach,  

                      ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice 

Zespół pałacowo - parkowy w Radziejowicach stwarza wspaniałe warunki do 

odpoczynku i pracy twórczej. Jest to instytucja kultury dysponująca ogromnym dorobkiem, 

której infrastruktura stwarza możliwości doboru i stosowania odpowiednich do potrzeb 

narzędzi edukacyjnych i artystycznych w przyjaznym środowisku. 

ORGANIZATOR:  Fundacja "NIKT NIE ZOSTAJE". 

WSPÓŁPRACA: Centrum Weterana MON. 

UCZESTNICY:   27  beneficjentów  -  weteranów/weteranów poszkodowanych misji poza 

granicami kraju, mężczyzn i kobiet, oraz członków ich rodzin posiadających zainteresowania 

i uzdolnienia plastyczne zarówno w obszarze kreowania obrazu jak i kształtów. W procesie 

rekrutacji preferowano udział kandydatów z małych miast i terenów wiejskich, gdzie dostęp 

do oferty kulturalnej jest trudniejszy niż w dużych aglomeracjach.  

PATRONATY MEDIALNE 

Dla spopularyzowania akcji oraz tworzenia przyjaznego weteranom, weteranom 

poszkodowanym oraz ich rodzinom otoczenia społecznego, patronat medialny nad 

warsztatami objęło: 

1. Wydawnictwo ZBiAM 

2. Portal Mundurowy 
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29 października 2019 roku w holu głównym Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste 

otwarcie wystawy prac weteranów rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami 

państwa oraz ich rodzin. Zaprezentowano na niej prace powstałe podczas tegorocznych 

Terapeutycznych Warsztatów Malarsko-Fotograficznych w Domu Pracy Twórczej w 

Radziejowicach. Można też było obejrzeć na niej prace uczestniczki pierwszej edycji 

warsztatów – Pani Julity Polipowskiej, żony weterana, który brał udział w dwóch misjach w 

Afganistanie. Prace sekcji fotograficznej zaproszeni goście mogli zobaczyć w wersji 

multimedialnej. Swoją wystawę zaprezentowało również Centrum Weterana. 

Uroczystość otwarcia swoją obecnością uświetnili: Weterani misji poza granicami państwa 
oraz ich rodziny – podopieczni Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE”, Dyrektor Centrum Weterana 
Działań poza Granicami Państwa Pan płk Leszek Stępień, Pan Rafał Krzemień, prezes Zarządu 
Pałacu Kultury i Nauki, Pan Michał Wrzosek Dyrektor ds. Marketingu Budimex SA, Pan 
Wojciech Duch, Dyrektor Pionu Organizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Pan Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Promocji i Projektów Społecznych Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy. 
Rada i Zarząd Fundacji na podstawie przyjętej uchwały postanowili wyróżnić Pana Michała 
Wrzoska oraz Pana Tomasza Pactwę medalami „Za zasługi we wspieraniu Weteranów”. 
 
Radę Fundacji reprezentowali: Pan gen. Artur Kołosowski (wiceprzewodniczący) i Pan płk Jerzy 
Szczepańczyk, Zarząd Fundacji zaś: Pani prezes Jadwiga Zakrzewska i Pan wiceprezes Adam 
Niemczak. 
 
Rada oraz Zarząd Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” serdecznie podziękowała wszystkim 
mecenasom, sponsorom oraz patronom medialnym tego wydarzenia, Zarządowi Pałacu 
Kultury i Nauki oraz Akademii Fotografii. 
Wystawę można było oglądać do 12 listopada 2019 roku.  
 

Fundacja „NIKT NIE ZOSTAJE” w dniu 18 grudnia 2019 roku zorganizowała spotkanie 

wigilijne z weteranami misji zagranicznych i ich rodzinami. 

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 2020 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 prezenty świąteczne, których darczyńcą był Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 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 Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za wsparcie. 
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Osoby, które nie mogły dotrzeć na spotkanie z różnych powodów otrzymali prezenty do 

domów, dotarli do nich nasi wolontariusze. 

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

serdecznie podziękowała pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za okazanie szczególnej 

wrażliwości na problemy rodzin weteranów, których niejednokrotnie dotyka syndrom stresu 

bojowego. 

Do pozostałych ważnych zadań realizowanych przez zarząd fundacji w 2019 roku zaliczyć 

należy również:  

− spłata zobowiązań ZUS i US systematycznie zgodnie z umowami o rozłożeniu na raty 

zaległych składek, umowa z ZUS nr 440042000/697/18 z dnia 26.09.2018 r oraz 

umowa z US nr  1435-SEW-2.4261.251.2018 KK z dnia 15.10.2018 roku.  

− promocja wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez fundację w formie 

zapowiedzi, zaproszeń, uroczystego otwarcia oraz zakończenia wydarzenia na 

portalach internetowych wydawnictw ZBiAM, Portal Mundurowy, Polska Zbrojna, 

Defence 24, Centrum Weterana oraz wydaniach papierowych takich jak Polska 

Zbrojna oraz Lotnictwo; wszystkie materiały przekazane do publikacji przez fundację 

zostały umieszczone nieodpłatnie. 

Przykładowe linki do stron patronów medialnych, w których ukazały się informacje o 
przedsięwzięciach Fundacji: 
 
https://www.facebook.com/CentrumWeterana/photos/a.1450699575212203/2452774791671338/?

type=3&theater 

https://portal-mundurowy.pl/index.php/art/item/9971-rekrutacja-na-iv-terapeutyczne-warsztaty-

malarsko-fotograficznych-dla-weteranow-i-ich-rodzin 

https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-07-255-iv-terapeutyczne-warsztaty-

malarsko-fotograficzne/ 

https://www.facebook.com/CentrumWeterana/photos/a.1450699575212203/2452774791671338/?

type=3&theater 

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28960?t=Warsztaty-Fundacji-Nikt-nie-zostaje- 

http://zbiam.pl/ 

 Nieodpłatna promocja w formie ulotek papierowych i w formie elektronicznej, na portalach 

internetowych oraz prasie papierowej 1% podatku na statutową działalność fundacji, 

pozostałe prace określone w Planie Pracy na 2019 rok. 

 

4)  Uchwały Rady i Zarządu Fundacji w 2019 roku. 

1. Uchwały Zarządu Fundacji. 

- uchwała nr 1/2019 w sprawie przekazania na aukcję wspierająca pomoc finansową dla 

dziecka weterana. 

- uchwała nr 2/2019 w sprawie rezygnacji z przekazania sprzętu i wyposażenia biurowego 

zaproponowanego przez Fundacje PROMILITARIA. 

https://www.facebook.com/CentrumWeterana/photos/a.1450699575212203/2452774791671338/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CentrumWeterana/photos/a.1450699575212203/2452774791671338/?type=3&theater
https://portal-mundurowy.pl/index.php/art/item/9971-rekrutacja-na-iv-terapeutyczne-warsztaty-malarsko-fotograficznych-dla-weteranow-i-ich-rodzin
https://portal-mundurowy.pl/index.php/art/item/9971-rekrutacja-na-iv-terapeutyczne-warsztaty-malarsko-fotograficznych-dla-weteranow-i-ich-rodzin
https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-07-255-iv-terapeutyczne-warsztaty-malarsko-fotograficzne/
https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-07-255-iv-terapeutyczne-warsztaty-malarsko-fotograficzne/
https://www.facebook.com/CentrumWeterana/photos/a.1450699575212203/2452774791671338/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CentrumWeterana/photos/a.1450699575212203/2452774791671338/?type=3&theater
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28960?t=Warsztaty-Fundacji-Nikt-nie-zostaje-
http://zbiam.pl/
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- uchwała nr 3/2019 w sprawie rezerwacji Sali widowiskowej w kinie „WISŁA”. 

- uchwała nr 4/2019 w sprawie rocznego sprawozdania merytoryczno – finansowego 

Fundacji za rok 2018. 

- uchwała nr 5/2019 w sprawie rezygnacji z części wynagrodzeń za 2018 rok przez Zarząd 

Fundacji. 

- uchwała nr 6/2019 w sprawie przekazania pomocy dydaktycznych oraz upominków 

okolicznościowych dla dzieci weteranów. 

- uchwała nr 7/2019 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych w Fundacji za 

przestrzeganie przepisów RODO. 

- uchwała nr 8/2019 w sprawie wyróżnienia medalem okolicznościowym Fundacji „Za zasługi 

we wspieraniu Weteranów”. 

- uchwała nr 9/2019 w sprawie przekazania obrazów i grafik. 

- uchwała nr 10/2019 w sprawie w sprawie organizacji spotkania wigilijnego dla dzieci 

weteranów oraz zakupu drobnych upominków okolicznościowych. 

2. Uchwały Rady Fundacji. 

- uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego 

Zarządu Fundacji. 

- uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

- uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji. 

- uchwała nr 4/2019 w sprawie podziału zysków za 2018 r. 

- uchwała nr 5/2019 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji. 

- uchwała nr 6/2019 w sprawie powołania członka Rady Fundacji. 

- uchwała nr 7/2019 w sprawie zatwierdzenia PLANU PRACY Zarządu Fundacji na 2020 r. 

 

5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w 

ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 

prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, 

 

Przychody Fundacji stanowią środki finansowe i rzeczowe przeznaczone na działalność 

statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych  

i indywidualnych.  
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Darowizny: 232.307,90  

w tym: - w tym  kwoty pozyskane z przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku 

Publicznego : 4.138,90 zł  

 

                           - od darczyńców instytucjonalnych: 232.307,90 

Ponadto kwota pozyskana z przeprowadzonej licytacji w trakcie balu oraz sprzedaży na allegro: 

0,00 

6) informację o poniesionych kosztach na: 

a. realizację celów statutowych, 

Koszty realizacji celów statutowych: 136.590,16 

b. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 

Koszty administracyjne: 92.419,78 

w tym: 

⎯ koszty wynagrodzeń z tyt. umów o pracę: 60.613,47 

⎯ koszty ZUS i świadczeń dla pracowników: 11.371,63 

         Ogółem poniesione koszty  w układzie według rodzaju można podzielić na:  

           - zużycie materiałów i energii: 5.359,25 

                           - usługi obce: 79.327,02 

                           - podatki i opłaty: 5.081,89 

                           - wynagrodzenia: 80.517,15 

                           - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 11.550,63 

                           - podróże służbowe: 0,00 

c. działalność gospodarczą, 

Fundacja w 2017 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 

d. pozostałe koszty, 

- wartość wylicytowanych dzieł sztuki – 431,00 

- koszty egzekucji i odsetek – 36,80 

7) dane o: 

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Fundacja zatrudnia 2 osoby:  

• 1 osobę na stanowisku Prezesa Zarządu Fundacji 

• 1 osoba na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Fundacji  
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b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje  

z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 60.613,47 

w tym: - wynagrodzenia – 60.613,47 

  - nagrody – 0,00 

c. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o zlecenia: 19.903,68 

d. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców  

i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania 

takich pożyczek, 

Fundacja nie udzieliła w 2017 roku żadnych pożyczek. 

e. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

Środki finansowe ulokowane na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 wyniosły: 

- MBank :133,04 

f. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji  

w spółkach prawa handlowego. 

g. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie, 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

h. nabytych pozostałych środkach trwałych, 

Fundacja posiada środki trwałe w postaci 2 (dwóch ) komputerów o łącznej wartości zakupu 

7 847,98. 

i. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji „Nikt Nie Zostaje” wykazuje załączony bilans 

Aktywa trwałe: 0,00 

Aktywa obrotowe: 43.259,95 

Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych. 

Fundacja nie posiada rozliczeń międzyokresowych. 

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 

finansowym tej działalności 

Fundacja nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 
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9) informację o kontrolach w fundacji: 

W 2019 r. w Fundacji „Nikt Nie Zostaje” nie była przeprowadzona żadna kontrola. 

 

Jadwiga ZAKRZEWSKA – Prezes Zarządu 

tel. kom. 661-117-828 

 Adam NIEMCZAK – Wiceprezes Zarządu 

tel. kom. 661-117-660 

Ewa ŻAK – Członek Zarządu – Dyrektor Generalny 

tel. kom. 500-055-496 
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Warszawa, dn. 29.05.2020 r. 

 

Uchwała nr 2/2020 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Rady Fundacji 

„NIKT NIE ZOSTAJE” 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu fundacji  

za 2019 rok 

Na podstawie § 18 Statutu Fundacji,  

W związku z jednogłośnym przyjęciem uchwały  

Rada Fundacji postanawia : 

                                                            § 1 

zatwierdzić roczne sprawozdanie zarządu fundacji za 2019 rok. 

                                                            §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 

Podpisy członków Rady Fundacji: 

            Przewodniczący Rady     Członek Rady 

 Jarosław Sosiński                  Andrzej Wojnowski 

1) ….………………………….                    4)  ………………………………. 

     Wiceprzewodniczący Rady                               Członek Rady 

             Artur Kołosowski                                    Robert Stachurski  

2) ……………………………..                    5) ……………………………….. 

              Sekretarz Rady 

           Jerzy Szczepańczyk      

             ……………………………..   
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Warszawa, dn. 29.05.2020 r. 

Uchwała nr 3/2020 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Rady Fundacji 

„NIKT NIE ZOSTAJE” 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok 

Na podstawie § 18 Statutu Fundacji, 

W związku z jednogłośnym przyjęciem uchwały 

Rada Fundacji postanawia : 

§ 1 

zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 

Podpisy członków Rady Fundacji: 

             Przewodniczący Rady     Członek Rady 

 Jarosław Sosiński                  Andrzej Wojnowski 

1) ….………………………….                    4)  ………………………………. 

     Wiceprzewodniczący Rady                                Członek Rady 

             Artur Kołosowski                                      Robert Stachurski  

2) ……………………………..                    5) ……………………………….    

 

       Sekretarz Rady 

           Jerzy Szczepańczyk 

3) ……………………………..     
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Warszawa, dn. 29.05.2020 r. 

Uchwała nr 4/2020 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Rady Fundacji 

„NIKT NIE ZOSTAJE” 

w sprawie: udzielenia absolutorium zarządowi fundacji 

Na podstawie § 18 Statutu Fundacji, 

w związku z jednogłośnym przyjęciem uchwały 

Rada Fundacji postanawia : 

§ 1 

Udzielić absolutorium Zarządowi Fundacji za 2019 rok. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Podpisy członków Rady Fundacji: 

             Przewodniczący Rady     Członek Rady 

 Jarosław Sosiński                  Andrzej Wojnowski 

1) ….………………………….                    4)  ………………………………. 

     Wiceprzewodniczący Rady                                Członek Rady 

             Artur Kołosowski                                      Robert Stachurski  

2) ……………………………..                    5) ……………………………….. 

              Sekretarz Rady 

           Jerzy Szczepańczyk 

3) ……………………………..  
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Warszawa, dn. 29.05.2020 r. 

Uchwała nr 5/2020 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Rady Fundacji 

„NIKT NIE ZOSTAJE” 

W sprawie: podziału zysku za 2019 rok 

Na podstawie § 18 Statutu Fundacji, 

w związku z jednogłośnym przyjęciem uchwały 

Rada Fundacji postanawia : 

§ 1 

Wypracowany zysk za 2019 rok w całości przeznaczyć na działalność 

statutową fundacji w bieżącym roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Podpisy członków Rady Fundacji: 

             Przewodniczący Rady                             Członek Rady 

 Jarosław Sosiński                  Andrzej Wojnowski 

1) ….………………………….                    4)  ………………………………. 

     Wiceprzewodniczący Rady                               Członek Rady 

             Artur Kołosowski                                    Robert Stachurski  

2) ……………………………..                    5) ……………………………….. 

              Sekretarz Rady 

           Jerzy Szczepańczyk 

3) ……………………………..     


