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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. WIŚNIOWA Nr domu 59 Nr lokalu 6

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-520 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 14206986900000 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

Monika Dąbrowska Członek Zarządu TAK

Jacek Maciejewski 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

Jacek Świeca Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Świetlik 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)

1. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz 
osób dotkniętych 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.
2. 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków i 
bieżących możliwości. W celu realizacji inicjowanych przez siebie 
przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać 
działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów 
statutowych oraz wspierania ich działalności. Fundacja realizuje swoje 
cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających 
podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem 
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2016 roku pomogliśmy 58 Podopiecznym w zebraniu prawie 1 900 000 zł na przejście przez raka, 
zorganizowaliśmy 100 warsztatów pięknościowych dla 450 kobiet w trakcie leczenia i po terapii, 
uruchomiliśmy program pomocy dla osób po raku, otoczyliśmy opieką ponad 60 kobiet w ciąży chorych 
na raka i powitaliśmy na świecie ponad 50 boskich dzieci, przerobiliśmy 22 000 przesyłek z włosami na 
peruki! Było też ciekawie. Grupa Kolarska WigRak przejechała #dlaJAJ Tour de Pologne na Wigry 3. 
Pokonując kilometry mówili o profilaktyce nowotworów jądra.

Fundacja Rak'n'Roll to bezpośrednie wsparcie chorych!
Nowoczesne terapie rzadko są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dlatego wspieramy naszych 
Podopiecznych w zbieraniu funduszy na leczenie. W 2016 r. naszym 58 Podopiecznym udało się zebrać 
prawie 1 900 000 zł na finansowanie leczenia w Polsce i za granicą. Uczestniczymy w programie „Pytaj i 
czuj się bezpieczna”, dzięki któremu nasze podopieczne otrzymują bezpłatną konsultację z zakresu 
onkoplastyki piersi oraz w wybranych przypadkach mogą poddać się bezpłatnej rekonstrukcji piersi.
Podopieczni naszej Fundacji oraz ich Rodziny mają zapewniony dostęp do bezpłatnych konsultacji 
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psychologicznych. Działa także telefon zaufania.
Na naszych warsztatach pokazujemy, że w trakcie leczenia chemioterapią można i warto dbać o swój 
wygląd, gdyż poprawia to samopoczucie, a przede wszystkim motywuje do działania i dodaje dużo 
energii! W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 100 warsztatów dla Pań w trakcie i po chorobie 
nowotworowej. Łącznie w zajęciach wzięło udział 450 kobiet.

Fundacja Rak'n'Roll to programy, które uzupełniają braki w systemie!
Program Boskie Matki jest jednym z najważniejszych programów prowadzonych przez Fundację, 
realizacją marzenia Magdy Prokopowicz – założycielki Fundacji Rak’n’Roll. To kompleksowy program, 
zapewniający kobietom w ciąży chorym na raka bezpłatną opiekę onkologiczną, ginekologiczno-
położniczą, psychologiczną, dietetyczną, rehabilitacyjną i urodową. Od września 2015 roku otoczyliśmy 
opieką ponad 60 kobiet w ciąży chorych na raka i powitaliśmy na świecie ponad 50 boskich dzieci. Na 
pozostałe czekamy :)
Na początku 2016 roku podjęliśmy współpracę z Prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
prof. Mirosławem Wielgosiem, wspólnie zapraszając do kooperacji wybitnych ginekologów, położników 
oraz onkologów, aby powstały „Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet w 
ciąży chorych onkologicznie”.  Efektem publikacji będzie upowszechnienie wiedzy na temat 
prowadzenia ciąży z równoległym leczeniem onkologicznym, wskazanie wyspecjalizowanych ośrodków, 
w których leczone mogą być „Boskie Matki” oraz zwrócenie  uwagi na, uśpioną w przypadku ciężarnych, 
czujność onkologiczną. Autorzy zdecydowali, że standardy będą wspólnym dokumentem zarówno dla 
ginekologów, jak i onkologów. 

Ponadto, w 2016 roku temat pogodzenia ciąży i leczenia onkologicznego stanowił jeden z głównych 
tematów konferencji medycznych. W tym roku wzięliśmy udział w 7 konferencjach naukowych i 
spotkaniach szkoleniowych z prelekcjami na temat programu, docierając do około 1000 lekarzy, 
pielęgniarek i położnych oraz studentów kierunków medycznych. To dla nas wielka satysfakcja, że 
Boskie Matki zaistniały i zaciekawiły środowisko medyczne! :)

iPoRaku – program dla osób, które powróciły do zdrowia i chcą ruszyć w życie. Rak daje w kość, ale 
życie po raku to dopiero wyzwanie. Społecznie problem uważa się za rozwiązany, a faktycznie 
ozdrowieniec rozpoczyna nową walkę, o życie po. O to, żeby choroba nie wróciła i o to, aby nauczyć się 
funkcjonować bez niej. Widząc, że brakuje systemowych rozwiązań dla takich pacjentów, 
uruchomiliśmy program iPoRaku, który zapewnia kompleksową pomoc ozdrowiałym chorym i jest na 
tyle elastyczny, aby zaspokoić ich najważniejsze potrzeby, a tym samym pomóc im wrócić na stronę 
życia. Kształt programu został opracowany we współpracy z podopiecznymi Fundacji. Program 
rozpoczął się od warsztatów „Blaski i cienie życia po chorobie nowotworowej”, które celem było 
wzmocnienie wiary i nadziei na satysfakcjonujące życie po leczeniu oraz wskazanie sposobów radzenia 
sobie z „cieniami” nowej, pochorobowej rzeczywistości. Uczestnikom, którzy po udziale w warsztatach 
chcieli nadal kontynuować pracę nad sobą zapewniliśmy opiekę psychotraumatologiczną, czyli przejście 
indywidualnej terapii traumy metodą EMDR. Ponadto w ramach programu odbyły się spotkania 
prowadzone przez specjalistów z Grupy Pracuj.PL, jak również ustalanie indywidualnych ścieżek kariery 
we współpracy z firmą Hudson. Ponadto uczestniczki programu mają możliwość udziału w zajęciach 
sportowych, konsultacjach ze specjalistą ds. wizerunku, warsztatach urodowych, a także sesjach 
coachingowych. W pilotażu programu wzięło udział 12 osób z Warszawy i okolic.
Programem „iPoRaku” kontynuujemy odczarowywanie raka. Pokazujemy, że dzięki postępowi 
medycyny oraz zmianie nawyków profilaktycznych coraz więcej osób pokonuje chorobę. W ramach 
kampanii społecznej, wspierającej program przestawiliśmy bohaterów, którzy powrócili do zdrowia i 
ruszyli w życie.

Daj włos! Obetnij włosy w dobrym celu, na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii. Peruki z 
naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata do nich jest wyjątkowo 
wysoka. W 2016 roku otrzymaliśmy 22 000 przesyłek z włosami! Od początku funkcjonowania projektu 
ponad 700 kobiet otrzymało peruki z włosów naturalnych, o łącznej wartości ok. 2 800 000 zł. Obecnie 
współpracuje z nami ponad 600 salonów fryzjerskich w całej Polsce. Program Daj Włos! to też nasi 
wspaniali Wolontariusze, których wsparcie pozwala nam przemienić przesyłki z włosami w peruki. 
Dziękujemy! <3

W 2016 roku kontynuowaliśmy program Poczekalnie Onkologiczne. To zwykle miejsca szare, 
przygnębiające i zatłoczone. Naszym celem jest ich wyremontowanie oraz upiększenie, by choć 
odrobinę umilić czas czekającym na wizytę pacjentom oraz odwrócić ich uwagę od problemu, z którym 
tam przychodzą. Do tej pory wyremontowaliśmy poczekalnie m.in. w Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, 
Zielonej Górze i Warszawie. W 2016 roku odnowiliśmy poczekalnię w Wieliszewie oraz 
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zaangażowaliśmy się w akcję Dulux #DodajKoloru, dzięki której odmalowano 1000 m2 w Centrum 
Onkologii w Warszawie.

Fundacja Rak'n'Roll to zaangażowanie!
Grupa Kolarska WigRak – przejechanie Tour de Pologne na Wigry 3 może odbyć się tylko #dlaJAJ, bo 
przecież nie dla śmiechu. Członkowie grupy kolarskiej WigRak podjęli się tego wyzwania, by zwrócić 
uwagę na znaczenie samobadania w wykrywaniu nowotworów jądra oraz zbierać fundusze na działania 
Fundacji. I zrobili to! Przejechali wszystkie etapy (jeden nawet wygrali!), rozdali mnóstwo instrukcji 
badania jąder i zebrali ponad 43 000 zł, które przeznaczyliśmy na dofinansowanie leczenia naszych 
Podopiecznych :) 
#Biegam Dobrze – promujemy ideę biegania charytatywnego. Od 2015 roku, we wszystkich biegach 
Fundacji Maraton Warszawski można wziąć udział, wspierając jednocześnie wybraną organizację 
partnerską. W 2016 roku, w dwóch biegach 205 Dobrych Biegaczy pobiegło dla Rak’n’Rolla. Dzięki ich 
zaangażowaniu udało się zebrać ponad 150 000 zł. Pieniądze sa wykorzystywane na cele statutowe - 
cycki, nowe fryzury i dragi!

Fundacja Rak’n’Roll to mówienie o tematach ważnych!
Czerniak. To może być TO. Sprawdź TO.
Większość Polaków wie, co to jest czerniak, ale 85% z nas nigdy nie odwiedziło lekarza by zbadać 
podejrzane znamię. Wczesne wykrycie zmiany nowotworowej pozwala w 90 proc. przypadków 
czerniaka wyleczyć go chirurgicznie. Tymczasem w Polsce czerniaka rozpoznaje się zbyt późno, dlatego 
1 na 3 pacjentów umiera z powodu tej choroby. W lipcu przeprowadziliśmy kampanię „CZERNIAK to 
może być TO. Sprawdź TO.”, której celem była zmiana tych statystyk poprzez zmianę podejścia i 
postaw. W ramach kampanii spotkaliśmy się z dziennikarzami oraz prowadziliśmy intensywne działania 
w mediach społecznościowych, by dotrzeć z przekazem do jak największej grupy Polaków. 
Przygotowaliśmy broszurę informacyjną, omawiającą najważniejsze zagadnienia dotyczące profilaktyki, 
diagnostyki oraz leczenia czerniaka. Informacje na ten temat są dostępne na naszej stronie 
www.raknroll.pl/czerniak  

Musimy porozmawiać
W akcji „Musimy porozmawiać” połączyliśmy siły z Fundacją Nagle Sami, by zwrócić uwagę na potrzebę 
rozmowy i wsparcia osób w obliczu straty i w żałobie. Opiekunowie chorych w stanie terminalnym i 
osoby w żałobie często mówią, że czują się izolowane, że są niesłyszane, że bliscy, przyjaciele, 
współpracownicy krążą wokół tematu nie mając odwagi go poruszyć, że telefony milkną, znajomi 
znikają. Tak nie musi być. Dlatego zorganizowaliśmy dzień otwarty, podczas którego zaprezentowaliśmy 
dokument „Musimy porozmawiać” w reż. Jędrzeja Michalaka, o mówieniu do zmarłego jako sposobie 
przeżywania żałoby oraz rozmawialiśmy o przygotowaniu się do śmierci osoby bliskiej oraz radzeniu 
sobie z żałobą. W ramach akcji wskazywaliśmy publikacje oraz filmy, które pomagają w przeżywaniu 
trudnych emocji bliskim, a osobom z ich otoczenia pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb.

10 postulatów pacjentów onkologicznych do systemu refundacyjnego 
Poprawienie sytuacji chorych na raka to także działania, mające na celu zmiany w systemie opieki 
zdrowotnej. Dlatego wraz z 14 organizacjami pacjenckimi podjęliśmy rozmowy w Ministerstwie 
Zdrowia oraz w Sejmie i Senacie, by głos pacjentów został uwzględniony w prowadzonych pracach nad 
zmianą ustawy refundacyjnej oraz innych aktów prawnych określających zasady działania systemu w 
Polsce.

Dzień Różowej Wstążki AVON
W czerwcu 2016 r. wsparliśmy obchody Dnia Różowej Wstążki AVON. To wydarzenie o wieloletniej 
tradycji, dzięki któremu głośno mówi sie o profilaktyce, diagnostyce nowotworów piersi i znaczeniu 
wczesnego rozpoznania zmian w piersi dla wyleczenia. W ostatniej edycji wzięło udział kilka tysięcy 
osób. W trakcie Dnia Różowej Wstążki można było porozmawiać z lekarzami onkologami, poznać tajniki 
zdrowej kuchni oraz wpływ aktywności fizycznej na profilaktykę nowotworową. 

Choroba? Pracuję z nią!
Wielu pacjentom praca pomaga w życiu z chorobą. Daje oddech, przegania ciężkie myśli. W 2016 roku 
przyłączyliśmy się do kampanii "Choroba? Pracuję z nią!", bo dostęp do leków w nowych, 
wygodniejszych formach podania to lepsze życie i możliwość pozostania aktywnym zawodowo. A to 
daje siłę! Dzięki podjętym działaniom wybrane leki są dostępne w formach podskórnych, co ułatwia 
życie wielu chorym!
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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)

128000

100

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Szkolenia dla firm
W 2016 roku mówiliśmy też o tym w jakiej sytuacji znajduje się chory oraz jego bliscy oraz w jaki sposób 
można okazać wsparcie. W trakcie naszych prezentacji skupialiśmy się na różnych aspektach życia z 
chorobą nowotworową, od profilaktycznych, przez psychologiczne, na finansowych kończąc. W 
prowadzonych przez nas szkoleniach wzięło udział ponad 1200 osób z całej Polski.

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 
dla pracowników firm 
ubezpieczeniowych z 
zakresu życia 
pacjentów 
onkologicznych. Był to 
cykl szkoleń dla około 
1200 osób, które dzięki 
tym spotkaniom 
dowiedziały się o 
problemach, z którymi 
mierzą się pacjenci 
onkologiczni, poznali 
prawdę czego 
potrzebują takie osoby, 
ile realnie kosztuje 
leczenie w Polsce. 
Otrzymali również 
niezbędną wiedzę 
dotyczącą komunikacji 
z osobami zmagającymi 
się z chorobą 
nowotworową, jak 
również poznali 
programy 
organizowane przez 
naszą Fundację.

88.99.Z

działalność charytatywnej ORGANIZOWANIE I 
PROWADZENIE AKCJI 
SPOŁECZNYCH I 
EDUKACYJNYCH, W 
TYM KAMPANII 
INFORMACYJNYCH I 
PROFILAKTYCZNYCH, 
np. program pn.: 
"iPoRaku", czyli 
program kompleksowej 
pomocy ozdrowiałym 
chorym, którzy z 
różnych względów mają 
problem z powrotem 
do pełnej aktywności 
społeczno-zawodowej. 
Rak daje w kość, ale 
życie po raku to 
dopiero wyzwanie. 
Społecznie problem 
uważa się za 
rozwiązany, a 
faktycznie ozdrowieniec 

88.99.Z
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rozpoczyna nową 
walkę, o życie po. O to, 
żeby choroba nie 
wróciła i o to, aby 
nauczyć się 
funkcjonować bez niej. 
Widząc, że brakuje 
systemowych 
rozwiązań dla takich 
pacjentów, 
uruchomiliśmy program 
iPoRaku, który 
zapewnia kompleksową 
pomoc ozdrowiałym 
chorym i jest na tyle 
elastyczny, aby 
zaspokoić ich 
najważniejsze potrzeby, 
a tym samym pomóc im 
wrócić na stronę życia. 
Kształt programu został 
opracowany we 
współpracy z 
podopiecznymi 
Fundacji. Program 
rozpoczął się od 
warsztatów „Blaski i 
cienie życia po chorobie 
nowotworowej”, które 
celem było 
wzmocnienie wiary i 
nadziei na 
satysfakcjonujące życie 
po leczeniu oraz 
wskazanie sposobów 
radzenia sobie z 
„cieniami” nowej, 
pochorobowej 
rzeczywistości. 
Uczestnikom, którzy po 
udziale w warsztatach 
chcieli nadal 
kontynuować pracę nad 
sobą zapewniliśmy 
opiekę 
psychotraumatologiczn
ą, czyli przejście 
indywidualnej terapii 
traumy metodą EMDR. 
Ponadto w ramach 
programu 
przeprowadzono 
konsultacje zawodowe 
dla uczestników.
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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 
rozmowę telefoniczną z 
psychologiem. 
Warsztaty 
psychologiczne pn.: 
"Blaski i cienie życia po 
chorobie 
nowotoworowej" 
zostały 
przeprowadzone w 
ramach programu 
iPoRaku, w którego 
pilotażowej wersji 
wzięło udział 15 
uczestniczek. Ich celem 
było wzmocnienie 
wiary i nadziei na 
satysfakcjonujące życie 
po leczeniu 
onkologicznym oraz 
wskazanie sposobów 
radzenia sobie z 
"cieniami' nowej, 
pochorobowej 
rzeczywistości.

88.99.Z
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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) 3,508,204.85 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,255,158.98 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 236,352.19 zł

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

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. projekt pn.: Choroba? Pracuję z 
nią!
Wielu pacjentom praca pomaga w życiu z 
chorobą. Daje oddech, przegania ciężkie myśli. 
W 2016 roku przyłączyliśmy się do kampanii 
"Choroba? Pracuję z nią!", bo dostęp do leków 
w nowych, wygodniejszych formach podania to 
lepsze życie i możliwość pozostania aktywnym 
zawodowo. A to daje siłę! Dzięki podjętym 
działaniom wybrane leki są dostępne w formach 
podskórnych, co ułatwia życie wielu chorym!

88.99.z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE AKCJI 
SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH, W TYM 
KAMPANII INFORMACYJNYCH I 
PROFILAKTYCZNYCH, np.: Dzień Różowej 
Wstążki AVON
W czerwcu 2016 r. wsparliśmy obchody Dnia 
Różowej Wstążki AVON. To wydarzenie o 
wieloletniej tradycji, dzięki któremu głośno 
mówi sie o profilaktyce, diagnostyce 
nowotworów piersi i znaczeniu wczesnego 
rozpoznania zmian w piersi dla wyleczenia. W 
ostatniej edycji wzięło udział kilka tysięcy osób. 
W trakcie Dnia Różowej Wstążki można było 
porozmawiać z lekarzami onkologami, poznać 
tajniki zdrowej kuchni oraz wpływ aktywności 
fizycznej na profilaktykę nowotworową.
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d) Przychody finansowe 1,550.99 zł

e) Pozostałe przychody 15,142.69 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

-46,588.84 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,379,988.33 zł

0.00 zł

1,675,474.42 zł

468,161.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

236,352.19 zł

2.4. Z innych źródeł 16,693.68 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 1,158,111.68 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 wsparcie leczenia 
konkretnych podopiecznych

793,201.40 zł

1 cele statutowe, zgodnie z określeniem punktu 3 statutu fundacji; tj. przekazywanie darowizny na 
konkretnego podopiecznego fundacji

364,910.28 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,158,111.68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: -46,588.84 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 906,855.72 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: 2,486,617.91 zł 1,158,111.68 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

2,348,303.26 zł 1,158,111.68 zł

0.00 zł 0.00 zł

50,006.50 zł

6,712.77 zł

81,595.38 zł

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 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

52,631.70 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)

5.0 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)

5.0 etatów

7.0 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 455,733.52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

315,908.45 zł

270,488.53 zł

- nagrody

- premie

7,805.00 zł

23,546.59 zł

- inne świadczenia 14,068.33 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 139,825.07 zł

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

105,105.07 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 105,105.07 zł

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

34,720.00 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)

3,452.52 zł

30.00 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

30.00 osób

81.00 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

11.00 osób

70.00 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 pochodzące 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

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 (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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

7,080.65 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 (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

Joanna Rokoszewska-Łojko, 
Monika Dąbrowska, Jacek 
Maciejewski, Marta Ozimek-
Kędzior, 28.06.2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-03-31
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