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Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2016 

Fundacji „W związku z rakiem”  

z siedzibą we Wrocławiu 

za rok 2016 sporządzone na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o 

fundacjach /tj Dz.U.01.46.203 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 08.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania 

z działalności fundacji /Dz. u. 01.50.529/. 

 

 

1.  Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1984 r. o 

fundacjach, składam niniejszym sprawozdanie z działalności fundacji „W 

związku z rakiem” we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19/306, wpisanej do 

rejestru KRS dnia 07.04.2015 r. pod nr KRS 0000550874, o numerze 

Regon 361251001. 

Prezesem Zarządu Fundacji jest Przemysław Miszczak, zamieszkały 88-100 

Inowrocław, ul. Adama Mickiewicza 57 

Statutowymi celami  Fundacji, określonymi w rozdziale drugim są: 

- Ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii 

- Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w 

obszarze onkologii 

- Pomoc społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, których 

niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych 

ich leczenia, 

- Wspieranie nauki i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej i, onkologii  

- Działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin, 

- Reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych, 

- Wspieranie profilaktyki, polegające na utrwalaniu prawidłowych wzorców 

zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i 

hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego typu 

chorobami. 

2. W okresie sprawozdawczym, którego sprawozdanie dotyczy Fundacja 

podjęła następujące działania: 



 

- Prowadziła głównie prace nad udoskonaleniem strony internetowej 

www.zrakiem.pl oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.  

- Celem tych udoskonaleń jest dostarczanie wiedzy dla społeczeństwa, które 

wciąż niestety żyje w przeświadczeniu, że „RAK TO WYROK ŚMIERCI”. 

Strona www i profil Facebook są wsparciem dla osób onkologicznie chorych i 

szukających pomocy oraz zawierają informacje o chorobach nowotworowych.  

- Zarówno strona internetowa jak i profil na Facebook służą do informowania o 

aktualnych działaniach z życia Fundacji i dbania o to, aby każdy w grupie 

docelowej wiedział o jej działalności i możliwości pomocy.  

- Początkiem roku 2016 Fundacja zorganizowała  podopiecznej i jej synowi 

wyjazd do Warszawy. 

- W lutym 2016 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w I Forum na rzecz 

Onkologii w Centrum Kongresowym w Krakowie. 

-  W okresie sprawozdawczym, którego sprawozdanie dotyczy Fundacja 

prowadziła szereg negocjacji w celu pozyskania ambasadorów. szukała 

sponsorów swoich projektów, akcji promocyjnych.  

- Poszerzała również grono podopiecznych, w tym celu trwało kompletowanie 

dokumentów na temat potencjalnych beneficjentów, które są potrzebne do 

otwarcia zbiórek internetowych.  

-Fundacja skupiała się mocno i  prowadziła w 2016 roku wiele działań, których 

efektami będzie się mogą pochwalić w kolejnym sprawozdaniu.  

 

3. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą. 

 

4. Zarząd Fundacji w okresie, którego dotyczy sprawozdanie podjął uchwałę 

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016. 

 

 

5. Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie uzyskała przychody w 

wysokości 101396,05 złotych, głównie z darowizn. 
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6. Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie poniosła następujące 

koszty 42071,92 złotych.  

 

7. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nikogo nie 

zatrudniała Chcemy, aby działalność na jej rzecz prowadzona była 

społecznie, bez wynagrodzenia. 

 

8. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie wypłaciła 

żadnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.  

 

9. Fundacja nie wypłaciła członkom Zarządu żadnych wynagrodzeń. 

 

10.  W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja  nie 

wypłacała wynagrodzenia  z tytułu umowy o dzieło lub umowy zleceń. 

 

11.  W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja nie 

udzielała pożyczek pieniężnych. 

 

12.  W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja nie 

ulokowała żadnej kwoty w banku. 

 

13.  Fundacja nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.  

 

14.  W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła 

środków trwałych. 

 

15.  Informacje na temat składanych deklaracji podatkowych:  CIT-8. 

 

16.   Wartość zobowiązań Fundacji wskazanych w sprawozdaniu finansowym 

wynosi: 2430,36 złotych za usługi. 

 

17.  Fundacja nie miała przychodów z działalności gospodarczej. 

 

18.  W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, którego sprawozdanie 

dotyczy, podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnej 

działalności. 

 



W okresie sprawozdawczym organy państwowe nie przeprowadziły w Fundacji 

kontroli.  

 

………………………………… 

Prezes Zarządu Przemysław Miszczak 


