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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica PL. SOLNY Nr domu 14 Nr lokalu 3

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-062 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-307-44-64

Nr faksu E-mail mjarecka@zrakiem.pl Strona www www.zrakiem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-04-13

2018-01-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36125100100000 6. Numer KRS 0000550874

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magdalena Jarecka Prezes Zarządu Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Ignas Członek Rady TAK

Marta Matusiak Członek Rady TAK

FUNDACJA W ZWIĄZKU Z RAKIEM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1)Ochrony i promocji zdrowia w zakresie onkologii.
2) Wspomagania działalności diagnostycznej, leczniczej oraz 
rehabilitacyjnej w obszarze onkologii.
3) Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, 
których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków 
ubocznych ich leczenia.
4) Wspierania nauki i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej i 
onkologii. 
5) Działalności charytatywnej na rzecz chorych onkologicznie oraz ich 
rodzin. 
6) Reprezentowania interesów pacjentów onkologicznych.
7) Wspierania profilaktyki, polegającej na utrwalaniu prawidłowych 
wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i 
hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego 
typu chorobami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W okresie sprawozdawczym, którego sprawozdanie dotyczy działania Fundacji skupiły się przede wszystkim na realizacji 
najważniejszych celów statutowych. Stałym elementem rocznego kalendarza wydarzeń  stały się kampanie promujące 
profilaktykę chorób nowotworowych oraz zdrowy tryb życia. Szczegółowo Fundacja w roku 2020 podjęła następujące działania:
- kontynuowała działania podjęte w latach poprzednich na rzecz beneficjentów oraz zaopiekowała się szesnastoma nowymi 
podopiecznymi. W sumie zrefundowała leczenie czterdziestu jeden osobom.  
- Przeszła rebranding odświeżając swoje logo wraz ze zmianą strony internetowej z www.zrakiem.pl na www.wzzr.pl.  Celem 
tego zabiegu było stworzenie jeszcze bardziej dostępnego portalu dla potencjalnych darczyńców oraz co ważniejsze osób, które 
szukają pomocy. Przyszli beneficjenci bez żadnego problemu mogą się zapoznać z najważniejszymi dokumentami Fundacji tj. 
regulamin wsparcia, umową i zadecydować czy chcą wejść we współpracę. Większość działań przenieśliśmy do Internetu ze 
względu na pandemię. Strona internetowa stała się jednym z naszych głównych narzędzi pracy oraz główną wizytówką.
- Rozpoczęła współpracę z kliniką rehabilitacyjną „HARMONY CLINIC”. To pozwoliło poszerzyć ofertę dla pacjentów 
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onkologicznych i poprawiać ich jakość życia poprzez dostarczanie profesjonalnych usług z zakresu rehabilitacji, dietetyki, 
psychoonkologii a nawet treningu oddechu czy akupunktury. 
Fundacja proponuje pacjentom kompleksową opiekę, nie chce, aby zostawali z diagnozą sami. Choroba nowotworowa wymaga 
szerszego spojrzenia i szybkiej reakcji. Tradycyjne leczenie powinno być koniecznie uzupełniane rehabilitacją. Razem ze 
specjalistami z „Harmony Clinic” przygotowała  mentalnie i fizycznie młodą pacjentkę na operację biustu po nowotworze piersi. 
Była to jej operacja naprawcza dlatego wymagała pracy ze spiętymi mięśniami a co ważniejsze pracy z psychologiem nad 
samoakceptacją sytuacji. Pionierski projekt z  beneficjentką pokazał jak bardzo potrzebna jest taka opieka nad pacjentem. 
Fundacja rozpoczęła po praz pierwszy w Polsce projekt dotyczący „rehabilitacji nowotworowej”. Przeciera szlaki, motywuje 
innych do pójścia w jej ślady; podjęcia funkcji mentora dla innych organizacji. 
- Przeszkoliła pracowników firmy „Aviva” z profilaktyki chorób nowotworowych. Początkiem roku spotkanie odbyło się 
stacjonarnie w siedzibie firmy w Warszawie, natomiast pod koniec roku spotkaliśmy się online. Fundacja podzieliła się wiedzą na 
temat samobadania oraz pokazała na specjalnych fantomach jak takie badanie wykonać. Uzupełnieniem tego było przekazanie 
informacji z zakresu Europejskiego Kodeksu Walki Z Rakiem. Firma „Aviva” jest pierwszą, ale nie ostatnią, którą Fundacja chce 
przeszkolić. Planuje wyjść z ofertą do przedsiębiorstw i korporacji z całej Polski. Nauka samobadania powinna być wpisana jak 
BHP- obowiązkowo dla każdego pracownika- w myśl lepiej zapobiegać niż leczyć. Szkolenie profilaktyczne odbyło się również w 
ramach akcji „Movember” dla dolnośląskich strażaków. Bardzo się cieszymy, że akurat ta grupa społeczna, będąca dla wielu 
autorytetem przeciera z nami szlaki i obala tabu rozmowy o profilaktyce nowotworów męskich. „Movember” to ważne 
wydarzenie, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede 
wszystkim nowotworów oraz zachęcenie mężczyzn do badań profilaktycznych, a co za tym idzie wzrost liczby wczesnych wykryć, 
diagnoz oraz skuteczności leczenia raka. Jest to także okazja do promowania zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Oprócz współpracy z placówką medyczną „Harmony Clinic” nawiązała współpracę z następującymi firmami: „Arkana” 
przekazanie próbek kosmetyków dedykowanych pacjentom onkologicznym. Kosmetyki naturalne „Biały koteł” wsparcie 
finansowe celów statutowych Fundacji. Współpraca z lokalnymi, wrocławskimi lodziarniami i kawiarniami (Roma, Balduno, 
Keksówka i inne) w ramach eventu „Słodki kiermasz”, który odbył się dwukrotnie na terenie naszego partnera Beach Baru 
„Forma Płynna”. Cały dochód ze sprzedaży słodkości został przekazany na wsparcie podopiecznych. We współpracy z Galerią 
„Sky Tower” oraz lokalnymi kwiaciarniami udało się przed samym lockdownem zorganizować „kiermasz roślinek”, natomiast 
Kocia Kawiarnia „Koton” zorganizowała na rzecz „W Związku Z Rakiem” sprzedaż używanych ciuchów i gadżetów. Dodatkowo do 
darczyńców i wspierających dołączyła Pizzeria „Giro” zapraszając wolontariuszy na darmową ucztę oraz „Bobby Burger” gdzie 
odbywała się tradycyjna zbiórka do puszki.  
- W wyżej wymienionym roku sprawozdawczym Fundacja ponownie  przeprowadziła we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu akcje zbiórki krwi w ramach eventu „LABIRYNT BEZPIECZNYCH WAKACJI”. 
Wydarzenie odbyło się w centrum Wrocławia pod patronatem Prezydenta Jacka Sutryka. Głównymi organizatorami była 
Fundacja „Sensor” oraz „W Związku Z Rakiem” przy udziale innych podmiotów. Celem udziału była głównie nauka samobadania 
piersi i jąder na specjalnie przygotowanych fantomach.  
- Fundacja przyjęła na praktyki  dwie Studentki z Uniwersytetu Medycznego. Zakresem stażu było Zdrowie Publiczne. Panie 
przygotowały dla Fundacji materiały do dalszego wykorzystania. Przedstawiły Europejski Kodeks Walki Z Rakiem w postaci 
krótkich filmów. Fundacja wykorzysta materiały do szkolenia dzieci i młodzieży.  
- Fundacja po raz kolejny 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. 
- Rozpoczęła pierwsze bezpłatne warsztaty online dla pacjentów onkologicznych – „WARSZTATY PEŁNE MOCY”. Duża dawka 
wiedzy przekazywana w bezpieczny sposób (online). Fundacja docierała ze szkoleniami do pacjentów i ich bliskich z całej Polski. 
Cykl prelekcji jako kompleksowy program walki z nowotworami i poprawy jakości życia pacjentów wpisuje się w codzienne 
działania Fundacji. 
- Odpowiedziała na zaproszenie Radia Wrocław. W obszernej audycji opowiedziała o swoich działaniach, wolontariacie, 
beneficjentach, możliwościach wsparcia. Co najważniejsze podkreśliła istotę regularnych badań oraz profilaktyki chorób 
nowotworowych. 
- Najważniejsza kampania „XO- wszystkie chwyty dozwolone”, która od tego roku wpisuje się w regularne działania Fundacji. 
Ambasadorką kampanii została piosenkarka Paulina Przybysz oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Celem kampanii jest 
zwrócenie uwagi na istotę samobadania. Regularnie wykonywane może uratować życie. Innym aspektem jest zwrócenie uwagi 
młodym osobom na fakt, że choroba nowotworowa nie dotyczy tylko osób w podeszłym wieku a szybko wykryta choroba w 
większości przypadków jest w pełni uleczalna. 
- Kampania informacyjna w placówkach medycznych „Medicover”. Celem było zachęcenie pacjentów odwiedzających 
przychodnie do oddawania 1 %. Kampania odbyła się w terminie od 16.03-31.05.2021 r.  na ekranach LCD w placówkach 
medycznych grupy Medicover w całej Polsce (68 placówek, 130 ekranów). STATYSTYKI DOTYCZĄCE KAMPANII W MEDICOVER
Ilość pacjentów, którzy odwiedzili placówki medyczne: 2 176 000
Ilość kontaktów ze spotem reklamowym: 6 528 000
Ilość wyemitowanych spotów w trakcie trwania całej kampanii: 731 520. 
Informacja o przekazaniu 1% podatku Fundacji W związku z rakiem została skierowana do określonej publiczności, poprzez 
wykorzystanie właściwych nośników reklamowych zlokalizowanych w odpowiednich miejscach . Specyfika owych miejsc 
pozwalała odbiorcom na spokojne zapoznanie się z treścią spotu reklamowego dzięki czemu, przekaz był skuteczny.
- Rozpoczęła współpracę z portalem www.medsowa.pl, na którym ukazał się artykuł zachęcający do oddania 1 % na rzecz W 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

500000

45

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Związku Z Rakiem.
- Na potrzeby działań w Internecie powstała grupa na facebooku „DZIARYTATYWNIE”, której beneficjentem jest Fundacja „W 
Związku Z Rakiem” i jej podopieczni. Grupa angażuje tatuatorów z całej Polski. Przekazują oni na licytację swoje projekty tatuaży 
natomiast grupowicze zainteresowani wykonaniem sobie danego projektu licytują go. Wygrany wpłaca darowiznę na cele 
statutowe.  
- W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym tak jak i w latach wcześniejszych wspierała poprzez konsultacje z dietetykiem 
oraz pomoc psychologów (prowadzimy telefon zaufania i skrzynkę wsparcia). Do grona psychologów pełniących dyżury dołączyły 
dwie nowe Panie, które oprócz udostępnienia numeru telefonu dostarczają nam fachowej wiedzy z zakresu psychoonkologii, 
którą dzielimy się z zainteresowanymi. „W Związku Z Rakiem” jest źródłem „informacji onkologicznej”. Na swoich mediach 
społecznościowych i stronie internetowej regularnie umieszcza artykuły głównie na temat profilaktyki onkologicznej i tutaj 
nowość- rehabilitacji onkologicznej.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia 
na rzecz ludzi ze schorzeniami onkologicznymi. 
W 2020 roku fundacja refundowała koszty 
poniesione przez podopiecznych na skutek 
leczenia onkologicznego (nierefundowane leki, 
leki, wizyty lekarskie, terapie uzupełniające- 
psycholog, dietetyk, dojazdy do szpitali). 
Podjęliśmy się również rehabilitacji 
onkologicznej. Opiekujemy się pacjentami 
kompleksowo, podnosząc ich jakość życia. 
Regularne wizyty u rehabilitantów, dietetyków, 
psychoonkologów generują duży koszt. 
Dodatkowo opiekujemy się pacjentami po 
chorobie. Staramy się , aby szybko wrócili do 
pełnej sprawności.

88,99,Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Prowadzimy kampanie informacyjne na temat 
profilaktyki chorób nowotworowych. 
Promujemy Europejski Kodeks Walki Z Rakiem, 
uczymy kobiety i mężczyzn samobadania. 
Uczymy społeczeństwo zdrowego stylu życia w 
myśl zasady "lepiej zapobiegać niż leczyć".  W 
tym celu organizujemy akcje, eventy, spotykamy 
się w szkołach. Ze względu na pandemię 
rozpoczęliśmy spotkania online w postaci 
webinarów i szkoleń. Spotykamy się z 
wolontariuszami i promujemy hasło "RAK TO NIE 
WYROK". Prowadzimy darmowe konsultacje 
online dla pacjentów z psychologami i 
dietetykami.

88,99,Z 0,00 zł
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144 674,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 945 814,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 144 674,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 37,80 zł

e) pozostałe przychody 801 101,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 801 101,95 zł

2.4. Z innych źródeł 37,80 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

774 164,21 zł

0,00 zł

26 937,74 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 144 674,70 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 667 290,95 zł 144 674,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

144 674,70 zł 144 674,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

596,56 zł

219 130,84 zł

302 888,85 zł 0,00 zł

1 Wsparcie beneficjentów Fundacji. Refundacja leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarzy i inne. 72 337,35 zł

1 Realizacja celów statutowych Fundacji. 72 337,35 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

43 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 60 445,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

60 445,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

112,58 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 60 445,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 60 445,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 476,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Magdalena Jarecka Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-06
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