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Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 

zarządu Fundacji „W związku z rakiem” z siedzibą we Wrocławiu                 

z działalności za rok 2019 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, Plac Solny 14/3, wpisanej do rejestru 

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

361251001. 

 

Dane Fundacji, której sprawozdanie dotyczy: 

 

Siedziba Fundacja: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław  

Adres do korespondencji: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław 

Adres e-mail: info@zrakiem.pl 

 

Dane członków zarządu: 

Prezes Zarządu: Magdalena Jarecka, zam. 52-234 Wrocław,                    

ul. Krzysztofa Komedy 13/25 

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, 
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- 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: 

- zaopiekowała się 13 nowymi podopiecznymi a w sumie finansowała leczenie 

34 beneficjentom.  

- W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym  fundacja „W Związku Z 

Rakiem” była organizatorem i współorganizatorem przeszło 30 różnych 

akcji/eventów na terenie całej Polski. Przy współpracy z Miastem Wrocław i 

Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego byliśmy częścią strefy NGO na 

Jarmarku Bożonarodzeniowym i reprezentowaliśmy charytatywność podczas 

Miesiąca Rodziny. Wspieraliśmy swoją wiedzą studentów w trakcie „Tygodnia 

Zdrowia” na Politechnice Wrocławskiej czy wydarzenia UWr Help+ na 

Uniwersytecie Ekonomicznym. Jako organizacja promująca zdrowy tryb życia 

współorganizowaliśmy bieg kobiet „Ladies run” w Gdańsku, byliśmy również 

obecni podczas VIII Memoriału Agaty Mróz Olszewskiej (turniej piłki 

siatkowej promujący honorowe krwiodawstwo). Odbiorcami naszych eventów 

są również najmłodsi. Ze swoim stoiskiem  gościliśmy podczas „lotniczego 

Dnia Dziecka”, festynu na torze wyścigów konnych (Wrocławskie Partynice), 

dniach Koguta w Oławie. Oprócz wyżej wymienionych dodatkowo 

odwiedzaliśmy szereg galerii handlowych oraz pojawialiśmy się na wielu 

imprezach o różnej tematyce (m.in. Targi pracy- Career Expo, Targi Ślubne).  

- Rozpoczęliśmy współprace z placówką „Sensor”, która wspiera w 

codzienności osoby z niepełnosprawnościami.  Efektem współdziałania były 

akcje „Wielkie wietrzenie szafy” w marcu i maju. Kiermasz charytatywny, który 

zrzeszył osoby z różnych środowisk. Do akcji włączyli się zwykli 

ludzie/darczyńcy, którzy przekazali dary, Rada Osiedla Szczepin, wrocławski 

MOPS, WCRS, wyżej wymieniony Sensor. Akcja była nagłośniona w lokalnej 

telewizji TVP 3, radiu ESKA, MELO radio, Radio Rodzina, pojawił się artykuł 

w gazecie. Kiermasz miał na celu nie tylko pomoc osobom, które chciały się 

pozbyć nieużywanych ciuchów, zabawek, akcesoriów, ale docelowo zebrane 

datki zostały przekazane podopiecznej, która walczy z chorobą nowotworową    

i trudnymi warunkami życia.  



- W wyżej wymienionym roku sprawozdawczym fundacja przeprowadziła we 

współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 

Wrocławiu akcje zbiórki krwi „Nie ma wakacje bez donacji”. Dzięki 3 akcjom 

udało się pozyskać dodatkowych kilka litrów krwi. Okres wakacji to szczególny 

czas, w którym brakuje donatorów. Przy współpracy z lokalną lodziarnią, 

kinami, miastem chcieliśmy zachęcić do oddawania krwi- najcenniejszego 

ludzkiego płynu ratującego życie ludzkie. Eventy podczas, których można oddać 

krew wchodzą w kanon naszych działań. Zamierzamy takowe robić regularnie.   

- Po raz kolejny inspirowaliśmy, rozmawialiśmy, przekazywaliśmy wiedzę na 

temat profilaktyki na Opener Festiwal. Wśród innych fundacji na strefie NGO 

podczas festiwalu uczyliśmy samobadania piersi, ostrzegaliśmy przed 

szkodliwością SMOGu, pisaliśmy listy wsparcia do podopiecznych. 

- Fundacja czynnie promowała wolontariat współpracując z szeregiem 

społeczników, którzy pomagali w zbiórkach publicznych, organizacjach 

eventów i promowaniu działań fundacji. Wolontariusze byli głównie 

zaangażowani w pozyskiwanie darowizn na cele pożytku publicznego. Byliśmy 

wystawcami na Targach Wolontariatu organizowanych przez Galerię 

Dominikańską we Wrocławiu podczas, których nawiązaliśmy głównie kontakt z 

wolontariatami szkolnymi oraz indywidualnymi osobami.  

- Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku była kampania „DLA MNIE 

NIE WYROK”-sesja fotograficzna, której celem było obalenie mitu, że rak jest 

zawsze chorobą śmiertelną, z którą nie można normalnie żyć. Bohaterkami 

kampanii były kobiety w trakcie i po chorobie nowotworowej (rak piersi), które 

zdecydowały się wziąć udział w sesji fotograficznej. Efektem kampanii był 

kalendarz na rok 2020 z naszymi bohaterkami. Panie oprócz wizerunku 

podzieliły się życiowymi sentencjami, które skierowały do wszystkich 

walczących z rakiem, ale także do osób zdrowych. Celem naszego wydarzenia 

było pokazanie, że tak ciężka choroba jak rak nie jest silniejsza od woli życia, że 

z chorobą nowotworową można żyć a nawet tym życiem się cieszyć. Cały 

dochód ze sprzedaży kalendarzy- cegiełek został przekazany na wsparcie 

podopiecznych fundacji „W Związku Z Rakiem”.  Zamierzamy takie kampanie 

powtarzać w kolejnych latach ponieważ dodają one skrzydeł nie tylko osobom 

tak ciężko doświadczonym przez chorobę jak nasze Bohaterki, ale również całej 

ekipie Fundacji. Dla takich chwil warto dzień w dzień walczyć dla innych o  

„zdrowsze jutro.” 



- Zorganizowała akcję na rzecz podopiecznej w jej rodzinnym mieście Zielonej 

Górze. W akcję zostali zaangażowani lokalni wolontariusze a sam event odbył 

się w jednym z oddziałów sklepu Auchan. Zbiórka pieniędzy została 

przeprowadzona na stoisku Fundacji oraz przy kasach. Pojawiamy się w 

różnych miastach na terenie całej Polski ponieważ chcemy jak najskuteczniej 

pomagać naszym podopiecznym. Dla nas kilometry nie stanowią żadnej 

przeszkody, docieramy z naszą pomocą bezpośrednio do darczyńców.  

- W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym tak jak i w latach 

wcześniejszych wspieramy poprzez konsultacje z dietetykiem oraz pomoc 

psychologów (prowadzimy telefon zaufania i skrzynkę wsparcia). Jesteśmy 

również źródłem „informacji onkologicznej”. Na swoich mediach 

społecznościowych i stronie internetowej regularnie umieszczamy artykuły 

głównie na temat profilaktyki onkologicznej.  

- Współtworzymy środowisko Polskiej Koalicji Pacjenta Onkologicznego. W 

ubiegłym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VII Forum Pacjentów 

Onkologicznych w Warszawie czy „Akademii Dobrych Praktyk” 

zorganizowanych przez PKPO.  

 

3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

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

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019. 

 

 

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

wysokości 589.145,17 złotych, głównie z darowizn. 

 

6. Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie poniosła koszty w 

kwocie 359.155,78 złotych z tytułu kosztów administracyjnych 

związanych z prowadzoną działalnością. 

 

7. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie 

zatrudniała pracowników. 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 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: 69.486,33 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 Magdalena Jarecka  


