
pieczątka Fundacji 

 

       Warszawa, dnia 30.06.2011 r. 

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2011 

Fundacji „Rak & Roll – Wygraj Życie” 

Magdaleny Prokopowicz 

z siedzibą w Warszawie 

za rok 2011 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 „Rak & Roll – Wygraj 

Życie” w Warszawie, ul, Karmazynowa 7F, wpisanej do rejestru KRS dnia 

09.10.2009 pod nr KRS 0000338803 dnia 06.10.2009 r. Regon 142069869. 

Prezesem Zarządu Fundacji jest Magdalena Prokopowicz, zamieszkała w 

Warszawie przy ul. Karmazynowej 7F. 

 

Statutowym celem Fundacji, określonym w pkt.3 statutu Fundacji jest: 

- Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą 

nowotworową, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak również 

podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na 

temat choroby nowotworowej 

 

- Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z     

informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin 

 

- Prowadzenie działalności wydawniczej 

 

- Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii 

informacyjnych i profilaktycznych 

 

- Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży dotkniętych 

chorobą nowotworową 



- Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin 

 

- Organizowanie grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin 

 

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobą 

nowotworową pozostających bez pracy 

 

- Angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, 

przedstawicieli mediów i środowisk twórczych 

Wspieranie i organizowanie wolontariatu 

 

- Współdziałanie oraz wspieranie działalności innych instytucji, organizacji i osób dla 

osiągnięcia celów statutowych oraz wspierania ich działalności 

 

- Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach 

statutowych zbieżnych z celem Fundacji. 

 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

3. Zarząd Fundacji w okresie, którego dotyczy sprawozdanie podjął uchwałę o 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011. 

 

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

wysokości 574 332,54 zł. głównie z dotacji i darowizn. 

 

5. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Fundacja poniosła następujące 

koszty: 

- koszty realizacji zadań statutowych 65 204,49 zł. 

- koszty administracyjne 

  w tym – zużycie materiałów i energii 11 722,03  

             - usługi obce                             71 959,95 

             - podatki i opłaty                            570,00 

             - wynagrodzenia                       43 212,23 

             - pozostałe                                  2 588,95 

 

 

6. Zatrudnienie: 

 

a) w w/w okresie sprawozdawczym Fundacja nikogo nie zatrudniała, 

b) w w/w okresie sprawozdawczym Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu 

umów o dzieło na łączna kwotę 43 212,23 zł 



c) w w/w okresie sprawozdawczym Fundacja wypłaciła członkom Zarządu 

żadnych wynagrodzeń, 

d) w w/w okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek 

pieniężnych, 

e) w w/w okresie sprawozdawczym Fundacja ulokowała w banku lokaty o 

łącznej wysokości 457 458,24 zł., 

f) Fundacja nie jest właścicielem żadnych nieruchomości, 

g) W w/w okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła środków trwałych, 

h) Wartość aktywów wykazanych w sprawozdaniu wynosi 572 789,27 PLN. 

 

7. W w/w okresie podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnej         

działalności, 

8. Fundacja składa deklarację CIT-8 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

 

 

Załącznik : Projekty realizowane przez Fundacje Rak & Roll Wygraj Życie w 2011 roku. 

 

 

 

 

 

  


