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I. Dane Fundacji, której sprawozdanie dotyczy: 

 

1. Fundacja W związku z rakiem z siedzibą  przy ul. Nabycińskiej  

19/306, 53-677 Wrocław 

2. Data rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym: 07.04.2015 r. 

3. Numer KRS: 0000550874  

4. Numer REGON: 361251001 

5. Dane członków zarządu: 

5.1. Prezes Zarządu- Przemysław Miszczak, 

 zam. 88-100 Inowrocław, ul. Adama Mickiewicza 57 

6. Zgodnie ze Statutem Fundacji jej cele to: 

6.1. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii 

6.2. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej 

oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii 

6.3. pomoc społecznej, w tym pomocy osobom 

niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z 

chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich 

leczenia, 

6.4. wspieranie nauki i edukacji w zakresie profilaktyki 

onkologicznej i, onkologii  

6.5. działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie 

oraz ich rodzin, 

6.6. reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych, 

6.7. Wspieranie profilaktyki, polegające na utrwalaniu 

prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, 

zapobieganiu chorobom onkologicznym i 

hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom 

związanym z tego typu chorobami. 

 

II. Charakterystyka działalności Fundacji. Zasady, formy i zakres 

działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 



1) Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na rzecz ludzi ze 

schorzeniami onkologicznymi 

2) Pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wparcia finansowego i 

rzeczowego osobom chorym  

3) udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom 

zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i 

opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności 

4) współpracę z ośrodkami zwalczania chorób zwalczania chorób 

onkologicznych na terenie Rzeczypospolitej i za granicą 

5) wspieranie działań mających na celu udzielanie pomocy osobom po 

zakończonej terapii onkologicznej w reintegracji społecznej i 

zawodowej, 

6) Integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku 

choroby nowotworowej i hematologicznej. współdziałanie z 

zainteresowanymi organami administracji państwowej i 

samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-

terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w 

kraju i zagranicą 

7) Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i leczeniu 

chorób nowotworowych  

8) udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej osobom chorym i 

ich rodzinom 

9) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych 

pochodzących od instytucji osób prywatnych z kraju i zagranicy na 

rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, 

10) monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych 

metod leczenia chorób onkologicznych 

11) pozyskiwanie technologii, sprzętu medycznego i środków 

leczniczych stosowanych w leczeniu i profilaktyce leczenia chorób 

onkologicznych 

12) Organizowanie konferencji naukowych, wykładów, kursów 

naukowo-szkoleniowych z zakresu chorób nowotworowych 

13) inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów 

statutowych. 

W okresie od założenia Fundacji tzn.  07.04.2015 r. do 31.12.2015r.: 

1)  Fundacja prowadziła głównie prace organizacyjne. Dodatkowo 

uruchomiła stronę internetową www.zrakiem.pl, która jest wsparciem 

dla osób onkologicznie chorych i szukających pomocy oraz zawiera 

informacje o chorobach nowotworowych. 

2) Fundacja prowadzi dodatkowo profil na portalu społecznościowym 

Facebook, gdzie podaje najbardziej aktualne linki do artykułów 

http://www.zrakiem.pl/


dotyczących leczenia chorób nowotworowych, profilaktyki, wiedzy na 

temat nowoczesnych metod walki z rakiem i diagnostyki.  

3) 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.  

4) Każdy ma możliwość zastania Ambasadorem Fundacji i promowania 

jej w swoim lokalnym środowisku.  

5) Poza wyżej wymienionymi czynnościami prowadzone były akcje 

promocyjne, świadomościowe i pomocowe, m.in.  akcja informacyjna 

z firmą ZIAJA na Wrocławskich Gliniankach, współpraca z szeregiem 

firm (korporacja TAXI  EXPRES, MOTYLE ŚWIADOMOŚCI, 

STUDIO KWADRAT), charytatywny bilard w klubie Sezam we 

Wrocławiu (zbierane były środki na jednego z podopiecznych) czy 

zbiórki do skarbon na terenie Galerii Aleje Bielany .  

6)  W wyżej wymienionym okresie Fundacja objęła opieką pięciu 

podopiecznych. Osoby te otrzymały wsparcie psychologa, finansowe. 

Fundacja otworzyła zbiorki internetowe celem zebrania funduszy na 

drogie leczenie.  

 

III.  Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie 

sprawozdawczym. 

 

1) Zarząd Fundacji w okresie, którego dotyczy sprawozdanie podjął 

uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015. 

2) Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie uzyskała 

przychody w wysokości 31615,60 złotych.  

3) Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie poniosła 

następujące koszty 22907,63 złotych.  

 

IV. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według 

wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

1) W 2015 roku była prowadzona działalność gospodarcza. 

 

V. Informacje o zatrudnieniu i inne dane:  



 

1) W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym  Fundacja 

zatrudniała jedynie dwie osoby na warunkach umowy o dzieło. 

Chcemy, aby działalność na jej rzecz prowadzona była społecznie, 

bez wynagrodzenia ponieważ jak najwięcej funduszy ma być 

przekazywanych na beneficjentów.  

2) W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie 

wypłaciła żadnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.  

3) Fundacja nie wypłaciła członkom Zarządu żadnych wynagrodzeń. 

4) W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja  

wypłacała wynagrodzenia jedynie  z tytułu umowy o dzieło. 

5) W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja nie 

udzielała pożyczek pieniężnych. 

6) W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja nie 

ulokowała żadnej kwoty w banku. 

7) Fundacja nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.  

8) W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie 

nabyła środków trwałych. 

9) W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym zapłaciła jedynie 

podatek od wynagrodzeń.  

10) Informacje na temat składanych deklaracji podatkowych: 

PIT-4R, CIT-8. 

11) Wartość zobowiązań Fundacji wskazanych w sprawozdaniu 

finansowym wynosi: 184 złote za podatek od wynagrodzeń, 

1383,00 złotych za usługi.  

12) Fundacja nie miała przychodów z działalności gospodarczej. 

13) 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 


