Warszawa, 19.06.2018.

Sprawozdanie
z działalności Fundacji Good Life
za rok 2017
Fundacja Good Life z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 16/18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dla Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000430383, NIP: 5252535677, REGON: 146254463,
E: fundacja@goodlife.org.pl, W: goodlife.org.pl
Celami statutowymi są: promocja współczesnych osiągnięć techniki i medycyny i umożliwienie korzystania z
nich społeczności, w szczególności poprzez prowadzenie oraz zlecanie w tym celu badań naukowych, a także
opracowywanie nowych rozwiązań techniki i medycyny oraz wprowadzanie ich do obrotu, propagowanie
wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w ogólnie pojętym znaczeniu poprawy jakości życia,
popularyzacja idei zdrowego stylu życia oraz poszanowania środowiska, rozwijanie i umacnianie postaw
nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju świadomości prozdrowotnej społeczeństwa, działalność na
rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa,
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i
wdrażania nowoczesnych technologii poprawiających jakość życia.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: współpracę w przedmiocie działania Fundacji z osobami prawnymi o
podobnym profilu, promocję i popularyzację współczesnych osiągnięć w medycynie i technice poprawiających
jakość życia, profilaktyce i wczesnej diagnostyce schorzeń, organizację kursów i szkolenia osób fizycznych,
fundowanie grantów, stypendiów naukowych oraz organizowanie i finansowanie staży naukowych krajowych i
zagranicznych związanych z nowymi technikami, prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej
dotyczącej celów statutowych Fundacji, szkoleniowej dla ogółu społeczeństwa, prowadzenie działalności w
zakresie transferu techniki i technologii, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, prac innowacyjno –
wdrożeniowych w Polsce i za granicą, organizowanie i finansowanie sympozjów, targów i konferencji
naukowych, wspieranie finansowe badań naukowych i klinicznych oraz placówek i instytucji prowadzących
działalność w zakresie objętym celami Fundacji, finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury
oraz przekazywanie go wybranym placówkom medycznym lub naukowym, współpracę z jednostkami
samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.
Profilaktyka nowotworowa, edukacja i promocja zdrowego trybu życia: Fundacja objęła stałą opieką
całoroczną 730 osób – chorych na różnego rodzaju nowotwory. Chorzy ci w ciągu całego 2017 roku otrzymali
łącznie 8730 dawek miesięcznych selenu organicznego [Se(IV)] o łącznej objętości ok 110 litrów preparatu
SELOL. Głównym wytwarzającym jest autor unikatowego wynalazku jest Prof. dr hab. n. farm. Piotr R. Suchocki,
którego wspomaga Tomasz Grocholski. Wszyscy członkowie Rady i Zarządu Fundacji Good Life oraz
wolontariuszki Panie: Bożena Chylińska i Katarzyna Grochólska-Grabau, poświęcili w ciągu roku łącznie ok
25000 godzin pracy na rzecz chorych. Wszyscy chorzy pozostają pod stałą opieką lekarzy w Białymstoku,
Krakowie, Warszawie i Wrocławiu: dr Maria Ostasiewicz-Misiuna, dr Izabela Borowiecka, dr Anna BłażewskaGruszczyk, dr Kazimierz Kordecki, dr Marian Słowiaczek, prof. Marek Bębenek i dr Norbert Szaluś – konsultant
medyczny Fundacji. Dzięki preparatowi SELOL i pracy naszych lekarzy, wielu chorych prowadzi udaną walkę z
chorobą nowotworową.
Fundacja prowadzi na szeroką skalę akcję informacyjno-edukacyjną poprzez stronę Fundacji Good Life w
Internecie. Osoby chore i ich rodziny dowiadują się o sposobach walki z chorobą nowotworową, opiece
medycznej, publikujemy wykaz wszystkich publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kraju, o odpowiednim
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PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY I ZARZĄDU FUNDACJI GOOD LIFE
19.06.2018 r.
Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (19.06.2018r.) odbyło
się Posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Good Life z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 16 lok. 18,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy dla Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000430383, NIP: 5252535677, REGON: 146254463
Na powyższym Posiedzeniu zaproponowano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Posiedzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia do podejmowania wiążących uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Powzięcie wiążących uchwał;
5. Zamknięcie Obrad.
Pkt 1 porządku obrad
Na Posiedzeniu stawili się:
1. Tomasz Grocholski, zam. ul. Świętojerska 16 lok 18, 00-202 Warszawa, PESEL: 58012400411,
2. Piotr Roman Suchocki, zam. ul. Meissnera J. 2/36, 03-982 Warszawa, PESEL: 50080900051,
3. Zbigniew Borówko, zam. ul. Ogrodowa 11 lok. 94, 00-893 Warszawa, PESEL: 50042000014,
4. Janusz Chyliński, zam. Skubianka, ul. Jachtowa 2, 05-140 Serock, PESEL: 56101701535,
5. Marek Stachurski, zam. ul. Dziesięciny 41 lok 5, 15-806 Białystok, PESEL: 50061807218
Na przewodniczącego obrad wybrany została jednogłośnie Piotr Roman Suchocki, który objął
przewodniczenie Posiedzenia. Na protokolanta w tym samym trybie został wybrany Tomasz Grocholski.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
Pkt 2 i 3 porządku obrad
Przewodniczący stwierdził, prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do
podejmowania uchwał. Przewodniczący stwierdził, że nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia
zgromadzenia oraz do porządku obrad, który został jednogłośnie przyjęty.
Pkt 4 porządku obrad
UCHWAŁA 01/06/2018
z dnia 19 czerwca 2018 r
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017)
W dniu 19 czerwca 2018 roku Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2017 i pokryciu ujemnego wyniku finansowego w wysokości 58 002,06 PLN zyskiem
przyszłych okresów.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
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Pkt 5 porządku obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady załączając do protokołu podpisaną
listę obecności oraz uchwały.
Piotr Suchocki – przewodniczący Rady
przewodniczący

Tomasz Grocholski – wiceprzewodniczący Rady
protokolant
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