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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica BAGATELA Nr domu 10 Nr lokalu 17

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-585 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 510912629

Nr faksu E-mail biuro@raknroll.pl Strona www www.raknroll.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-01-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14206986900026 6. Numer KRS 0000338803

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

Joanna Rokoszewska-Łojko Członek Zarządu TAK

Jacek Maciejewski Członek Zarządu TAK

Monika Dąbrowska Członek Zarządu TAK

Marta Ozimek-Kędzior Członek Zarządu TAK

Marta Szklarczuk Prokurent Samoistny 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

Jarosław Wojtczak Członek Rady Fundacji TAK

Jerzy Giermek Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Świetlik Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Świeca Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "RAK 'N' ROLL - WYGRAJ ŻYCIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOSCI 
NA RZECZ OSÓB DOTKNIETYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I ICH 
RODZIN, W TYM RÓWNIEŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN, Z 
ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, JAK RÓWNIEŻ 
PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO WZROSTU 
ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT CHOROBY NOWOTWOROWEJ.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w 
zakresie: 
a. Prowadzenia działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy 
danych z informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą 
nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin;
b. Ochrony i promocji zdrowia w zakresie onkologii oraz 
niepełnosprawności;
c. Reprezentowania interesów pacjentów chorych onkologicznie oraz 
niepełnosprawnych;
d. Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia 
chorób nowotworowych oraz niepełnosprawności;
e. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz 
rehabilitacyjnej w obszarze onkologii oraz niepełnosprawności;
f. Organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym 
kampanii informacyjnych i profilaktycznych;
g. Organizowania i prowadzenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
dotkniętych chorobą nowotworową oraz niepełnosprawnych, w tym 
wyjazdów integracyjnych oraz rehabilitacyjnych;
h. Prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich 
rodzin jak również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, także po śmierci 
chorego;
i. Organizowania grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin;
j. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych 
chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych pozostających bez 
pracy;
k. Angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji 
osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
l. Wspierania i organizowania wolontariatu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2015 roku pomogliśmy 36 Podopiecznym w zebraniu prawie 1000000 zł na przejście przez raka, 
zorganizowaliśmy 50 warsztatów pięknościowych dla 350 kobiet w trakcie leczenia i po terapii, 
uruchomiliśmy 2 nowe programy pomocy chorym, przerobiliśmy 9000 przesyłek z włosami na peruki, 
nauczyliśmy 502 osoby z całej Polski jak pomagać osobom chorym i jak zadbać o swoje zdrowie! I 
jeszcze namówiliśmy 123 osoby, by pobiegły maraton dla naszych Podopiecznych! 

Pomoc w zbieraniu funduszy na leczenie onkologiczne

Nowoczesne terapie rzadko są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dlatego wspieramy naszych 
Podopiecznych w zbieraniu funduszy na terapie przez udostępnienie subkonta, codzienną pomoc oraz 
nagłaśnianie ich historii na naszej stronie www oraz na stronie na facebooku. W 2015 r. naszym 36 
Podopiecznym udało się zebrać prawie 1 000 000 zł na finansowanie leczenia. Od początku działania 
Fundacji pomogliśmy ponad 100 Podopiecznym.

Wsparcie psychologiczne dla chorych i ich bliskich

Konsultacje psychologiczne i psychoonkologiczne

Podopieczni naszej Fundacji oraz ich Rodziny mają zapewniony dostęp do bezpłatnych konsultacji 
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psychologicznych. Taką pomoc oferujemy również osobom, których bliscy mierzą się z chorobą 
nowotworową. Wsparcie psychologiczne zapewniamy również co środę, umożliwiając osobom 
potrzebującym telefoniczną rozmowę z psychologiem.

Warsztaty psychologiczne „Blaski i cienie choroby nowotworowej”

W 2015 roku zrealizowaliśmy dwa cykle grup wsparcia dla chorych i rodzin pacjentów onkologicznych 
pn.: „Blaski i cienie choroby nowotworowej“. Celem warsztatów było wzmocnienie wiary i nadziei na 
satysfakcjonujące życie po leczeniu przeciwnowotworowym oraz wskazanie sposobów radzenia sobie z 
"cieniami" nowej, pochorobowej rzeczywistości. W spotkaniach prowadzonych przez psychoonkologa 
udział wzięło 50 osób.

Warsztaty pięknościowe 

W trakcie leczenia złe samopoczucie fizyczne łączy się ze słabą formą psychiczną. Na naszych 
warsztatach pokazujemy, że również w trakcie leczenia chemioterapią można i warto dbać o swój 
wygląd zewnętrzny, gdyż poprawia to samopoczucie, a przede wszystkim motywuje do działania i 
dodaje dużo energii! Dlatego w całej Polsce organizujemy „warsztaty pięknościowe”, podczas których 
kobiety w trakcie leczenia onkologicznego mogą oderwać się od codzienności i poznać tajniki dobrego 
wyglądu. Organizujemy również warsztaty rękodzieła, na których własnoręcznie można stworzyć 
niepowtarzalny, piękny upominek, ekologiczne kosmetyki, biżuterię i wiele innych. Uczestnictwo w 
warsztatach jest okazją do odpoczynku, wyciszenia się, rozmów z innymi kobietami, a także odskocznią 
od codziennych trudów, których w trakcie leczenia onkologicznego nie brakuje. 

W roku ubiegłym zorganizowaliśmy 50 warsztatów dla Pań w trakcie i po chorobie nowotworowej, 
m.in. z zakresu pielęgnacji, stylizacji fryzur, rękodzieła, jogi, coachingowe, muzykoterapii itp. Łącznie w 
zajęciach wzięło udział 350 kobiet. Od początku działalności Fundacja zorganizowała 200 warsztatów, w 
których wzięło udział 1150 kobiet.

Boskie Matki

We wrześniu 2015 roku spełniliśmy marzenie Magdy Prokopowicz, założycielki Fundacji - 
uruchomiliśmy program opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka Boskie Matki.  Około 3/4 kobiet w 
ciąży chorych na nowotwór słyszy od lekarzy, czasem wielokrotnie, że powinny usunąć ciążę. Są 
stawiane przed wyborem – życie moje czy życie mojego dziecka? Najczęściej jednak nie ma 
konieczności podejmowania tak dramatycznej decyzji. W ciąży można leczyć się onkologicznie i urodzić 
zdrowe dziecko. Boskie Matki to kompleksowy program, zapewniający podopiecznym bezpłatną opiekę 
onkologiczną, ginekologiczno-położniczą, psychologiczną, dietetyczną, rehabilitacyjną i urodową. Jak 
dotąd otoczyliśmy opieką ponad 30 kobiet w ciąży chorych na raka i powitaliśmy na świecie 13 
„boskich”  dzieci :) Uruchomieniu programu towarzyszyła kampania społeczna, która wywołała szerokie 
zainteresowanie tematem. Ustanowiliśmy, że 6 października będzie Dniem Boskich Matek. Hura! :)

KancerSutra

Uderzamy w raka miłością! KancerSutra to sztuka miłości w chorobie nowotworowej. Stworzyliśmy ją 
po to, aby pomóc osobom chorym i ich partnerom w powrocie do bliskości, wzmocnienia relacji w 
związku i czerpania radości z seksu. Przełamujemy stereotypy związane z seksualnością pacjentów 
onkologicznych i pokazujemy, że pomimo choroby wciąż można prowadzić aktywne życie seksualne. 
„Bo jeśli rak zabrał część Ciebie, resztę wypełnijcie radością”! KancerSutra krok po kroku na nowo 
wprowadza chorych w meandry sztuki miłości i pokazuje, jak ponownie czerpać radość z seksu pomimo 
przeciwności losu.

W ramach projektu zorganizowaliśmy serię warsztatów dla grupy Pań z Warszawy, przygotowaliśmy 
stronę poradnikową z odpowiedziami na pytania, które często trudno nawet zadać. Eksperci programu 
odpowiedzieli na wiele pytań w internetowej poradni.

Daj włos! 

Obecnie w Polsce peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata do 
nich jest wyjątkowo wysoka. W odpowiedzi na tę sytuację ruszył program „Daj Włos!”. Każdy, kto chce 
obciąć włosy, może to zrobić w dobrym celu – na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii. 
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Angażujemy do współpracy zakłady fryzjerskie, które ścinają włosy w odpowiedni sposób, a następnie 
przekazują je nam. Dalej wędrują do perukarni Rokoko, która robi doskonałe, wygodne i piękne peruki. 
Te są przekazywane za darmo kobietom, które walczą z rakiem. Dzięki temu mogą wyglądać znacznie 
lepiej i mają więcej siły w drodze do zdrowia.
W 2015 roku otrzymaliśmy 9000 przesyłek z włosami! Od początku funkcjonowania projektu włosy 
przekazało 15 235 osób. 457 kobiet otrzymało peruki z włosów naturalnych, o łącznej wartości ok. 1 
828 000 zł. Obecnie współpracuje z nami ponad 350 salonów fryzjerskich w całej Polsce. 

Super HoSPA

W roku 2015 certyfikowaliśmy dwa nowe hospicja – „Cordis” w Katowicach oraz Hospicjum im. Św. 
Krzysztofa, działające w Warszawie. Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji małymi krokami udaje się 
zmieniać stereotypy dotyczące hospicjów i że w kolejnych latach lista rak'n'rollowych placówek będzie 
rosła. Akcję zainicjowaliśmy po to, aby przełamywać stereotypy dotyczące chorób nowotworowych, 
jako tych oznaczających wyrok śmierci. Chcemy pokazać, że „w hospicjach też jest życie”, pełne 
wszechstronnej, profesjonalnej i pełnej empatii opieki.

Szkolenia „Pomoc niepełnosprawnym ze względu na chorobę nowotworową”

To cykl szkoleń dla osób z otoczenia pacjentów onkologicznych, przeprowadzony dzięki dofinansowaniu 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki spotkaniom rodziny 
pacjentów, wolontariusze, pracownicy instytucji publicznych, czy studenci uniwersytetów medycznych 
uzyskali niezbędną wiedzę dotyczącą opieki, komunikacji z osobami zmagającymi się z chorobą 
nowotworową, jak również poznali programy organizowane przez naszą Fundację. Szkolenia były 
organizowane w całej Polsce i wzięło w nich udział 502 osoby. 

6 miesięcy. Żyć, czy umierać?

To pytanie towarzyszy kilku tysiącom kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Pacjentki mogą walczyć o 
wydłużenie życia oraz o poprawę jego jakości, natomiast nie mają szansy na pełne wyzdrowienie. 
Niestety ich potrzeby są ignorowane. Niewystarczający dostęp do pogłębionej diagnostyki oraz 
innowacyjnych terapii to tylko niektóre przykłady marginalizacji tej grupy kobiet.
Razem z Fundacją Alivia, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Federacją Stowarzyszeń Amazonki 
zorganizowaliśmy akcję, której celem było zwrócenie uwagi na trudną sytuację kobiet z 
zaawansowanym rakiem piersi. 

Projekty aktywizacji sportowej Rak'n'Rolling

Korona Warszawy
5 śmiałków zdobyło 6 najwyższych szczytów Warszawy – od Góry Gnojnej po Górę Szczęśliwicką. Mimo 
że wysokości nie należą do imponujących, członkowie wyprawy wspinali się z pełnym wyposażeniem 
wysokogórskim. Akcja zakończyła się spektakularnym sukcesem. Działania przyniosły wymierne 
korzyści. Zebrano prawie 14 tys zł (13667,22zł), które zostały przekazane Hospicjum Cordis w 
Katowicach na zakup specjalistycznej wanny podnoszonej niezbędnej do kąpieli osób 
niepełnosprawnych i obłożnie chorych.

#Biegam Dobrze
Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Maraton Warszawski, aby razem szerzyć w Polsce ideę biegania 
charytatywnego. Zgłaszając się do startu w 37. PZU Maratonie Warszawskim lub w Sztafecie 
Maratońskiej można było aktywnie wesprzeć działanie jednej z czterech organizacji partnerskich, w tym 
Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! i zamiast nabywać tradycyjny, komercyjny pakiet startowy, utworzyć 
specjalne konto zbiórki na pakiet charytatywny. 
123 maratończyków pobiegło dla Rak’n’Rolla. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ok. 38 tys zł.
Pieniądze zostały przeznaczone na obsługę akcji "Daj włos" w 2016roku.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

90000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ, W 
TYM INTERNETOWEJ 
BAZY DANYCH Z 
INFORMACJAMI 
PRZYDATNYMI DLA 
OSÓB DOTKNIĘTYCH 
CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ I ICH 
RODZIN; np. szkolenia 
pn. „Pomoc 
niepełnosprawnym ze 
względu na chorobę 
nowotworową”

To cykl szkoleń dla osób 
z otoczenia pacjentów 
onkologicznych, 
przeprowadzony dzięki 
dofinansowaniu ze 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych. 
Dzięki spotkaniom 
rodziny pacjentów, 
wolontariusze, 
pracownicy instytucji 
publicznych, czy 
studenci uniwersytetów 
medycznych uzyskali 
niezbędną wiedzę 
dotyczącą opieki, 
komunikacji z osobami 
zmagającymi się z 
chorobą nowotworową, 
jak również poznali 
programy 
organizowane przez 
naszą Fundację. 
Szkolenia były 
organizowane w całej 
Polsce i wzięło w nich 
udział 502 osoby.

88.99.Z
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działalność charytatywnej ORGANIZOWANIE I 
PROWADZENIE AKCJI 
SPOŁECZNYCH I 
EDUKACYJNYCH, W 
TYM KAMPANII 
SPOŁECZNYCH I 
PROFILAKTYCZNYCH, 
np. program pn.: 
"Super HoSPA" W roku 
2015 certyfikowaliśmy 
dwa nowe hospicja – 
„Cordis” w Katowicach 
oraz Hospicjum im. Św. 
Krzysztofa, działające w 
Warszawie. Mamy 
nadzieję, że dzięki 
naszej akcji małymi 
krokami udaje się 
zmieniać stereotypy 
dotyczące hospicjów i 
że w kolejnych latach 
lista rak'n'rollowych 
placówek będzie rosła. 
Akcję zainicjowaliśmy 
po to, aby przełamywać 
stereotypy dotyczące 
chorób 
nowotworowych, jako 
tych oznaczających 
wyrok śmierci. Chcemy 
pokazać, że „w 
hospicjach też jest 
życie”, pełne 
wszechstronnej, 
profesjonalnej i pełnej 
empatii opieki.

88.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej ORGANIZOWANIE 
GRUP WSPARCIA DLA 
OSÓB CHORYCH I ICH 
RODZIN, m.in.: 
Konsultacje 
psychologiczne i 
psychoonkologiczne. 
Podopieczni naszej 
Fundacji oraz ich 
Rodziny mają 
zapewniony dostęp do 
bezpłatnych konsultacji 
psychologicznych. Taką 
pomoc oferujemy 
również osobom, 
których bliscy mierzą 
się z chorobą 
nowotworową. 
Wsparcie 
psychologiczne 
zapewniamy również co 
środę, umożliwiając 
osobom potrzebującym 
telefoniczną rozmowę z 
psychologiem; 
Warsztaty 
psychologiczne „Blaski i 
cienie choroby 
nowotworowej” W 
2015 roku 
zrealizowaliśmy dwa 
cykle grup wsparcia dla 
chorych i rodzin 
pacjentów 
onkologicznych pn.: 
„Blaski i cienie choroby 
nowotworowej“. Celem 
warsztatów było 
wzmocnienie wiary i 
nadziei na 
satysfakcjonujące życie 
po leczeniu 
przeciwnowotworowy
m oraz wskazanie 
sposobów radzenia 
sobie z "cieniami" 
nowej, pochorobowej 
rzeczywistości. W 
spotkaniach 
prowadzonych przez 
psychoonkologa udział 
wzięło 50 osób.

88.99.Z
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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. Jeśli 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Druk: MPiPS 9
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,378,556.58 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,151,836.64 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 226,715.24 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

63.12.Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, 
W TYM INTERNETOWEJ BAZY DANYCH Z 
INFORMACJAMI PRZYDATNYMI DLA OSÓB 
DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ
NOWOTWOROWĄ I ICH RODZIN; np. kampania 
pn.: "KancerSutra" Uderzamy w raka miłością! 
KancerSutra to sztuka miłości w chorobie 
nowotworowej. Stworzyliśmy ją po to, aby 
pomóc osobom chorym i ich partnerom w 
powrocie do bliskości, wzmocnienia relacji w 
związku i czerpania radości z seksu. 
Przełamujemy stereotypy związane z 
seksualnością pacjentów onkologicznych i 
pokazujemy, że pomimo choroby wciąż można 
prowadzić aktywne życie seksualne. „Bo jeśli rak 
zabrał część Ciebie, resztę wypełnijcie radością”! 
KancerSutra krok po kroku na nowo wprowadza 
chorych w meandry sztuki miłości i pokazuje, jak 
ponownie czerpać radość z seksu pomimo 
przeciwności losu.

W ramach projektu zorganizowaliśmy serię 
warsztatów dla grupy Pań z Warszawy, 
przygotowaliśmy stronę poradnikową z 
odpowiedziami na pytania, które często trudno 
nawet zadać. Eksperci programu odpowiedzieli 
na wiele pytań w internetowej poradni.

88.99.Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE AKCJI 
SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH, W TYM 
KAMPANII INFORMACYJNYCH I 
PROFILAKTYCZNYCH; np. program pn.: "6 
miesięcy. Żyć, czy umierać?" To pytanie 
towarzyszy kilku tysiącom kobiet z 
zaawansowanym rakiem piersi. Pacjentki mogą 
walczyć o wydłużenie życia oraz o poprawę jego 
jakości, natomiast nie mają szansy na pełne 
wyzdrowienie. Niestety ich potrzeby są 
ignorowane. Niewystarczający dostęp do 
pogłębionej diagnostyki oraz innowacyjnych 
terapii to tylko niektóre przykłady marginalizacji 
tej grupy kobiet.
Razem z Fundacją Alivia, Polskie Amazonki Ruch 
Społeczny, Federacją Stowarzyszeń Amazonki 
zorganizowaliśmy akcję, której celem było 
zwrócenie uwagi na trudną sytuację kobiet z 
zaawansowanym rakiem piersi.
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d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 4.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

237,177.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,413,276.17 zł

0.00 zł

956,453.90 zł

456,822.27 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 226,719.94 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 501,383.47 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 realizacja projektów i kampanii społecznych zgodnych ze statutem Fundacji oraz wparcie leczenia 
konkretnych podopiecznych

279,882.41 zł

1 cele statutowe zgodnie z określeniem pkt 3 statutu Fundacji, tj.: przekazywanie darowiny na 
konkretnego pdopiecznego Fundacji

221,501.06 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 501,383.47 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 237,177.00 zł
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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 630,336.54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,723,715.11 zł 501,383.47 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

1,521,500.10 zł 501,383.47 zł

0.00 zł 0.00 zł

75,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

127,215.01 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

9.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7.8 etatów

8.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 631,741.60 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

458,380.82 zł

415,648.27 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

33,426.06 zł

- inne świadczenia 9,306.49 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 173,360.78 zł

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

631,741.60 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 631,741.60 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3,096.77 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

20.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

20.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

W ogólnym zsumowaniu wynagrodzeń ujęte są przychody 
pracowników pochodzace z pracy dodatkowej świadczonej 
na potrzeby zadania zleconego, realizowanego poza 
godzinami pracy (etatu).

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,645.00 zł

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

1 Kurs na pomoc 
niepełnosprawnym ze 
względu na chorobę 
nowotworową

POPRAWA JAKOŚCI 
FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

237,177.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marta Szklarczuk/29.6.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-06-29
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