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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica REWOLUCJI 1905 R. Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-273 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42 6618052

Nr faksu 42 6826040 E-mail fundacja@krwinka.pl Strona www www.krwinka.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-06-27

2004-09-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47127939400000 6. Numer KRS 0000165702

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

Elżbieta Budny Prezes Zarządu TAK

Krystyna Jordan Wiceprezes Zarządu TAK

Beata Zalewska-Szewczyk Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienie pomocy Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielającym świadczeń 
zdrowotnych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz 
placówkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób 
nowotworowych i hematologicznych.
2. Systematyczne podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach 
nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego wykrywania i możliwościach 
wyleczenia oraz środowiskowych zagrożeniach nowotworami, jak również 
o dawstwie szpiku.
3. Pomoc społeczna w zakresie wspierania onkologicznie i hematologicznie 
chorych dzieci, a także ich rodzin oraz pobudzania aktywności społecznej 
w tym aspekcie.
4. a) wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami 
nowotworowymi i hematologicznymi oraz wspieranie ich rodzin. 
Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej 
i hematologicznej.
b) organizacja turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieciom i 
młodzieży, wraz z ich rodzinami.
5. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w 
dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
6. Wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji poprzez działania 
artystyczne.
7. Działalność charytatywna.
8. Profilaktyka, polegająca na utrwalaniu prawidłowych wzorców 
zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i 
hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego 
typu chorobami.
9. a) integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku 
choroby nowotworowej i hematologicznej.
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
10. Propagowanie i realizacja idei wolontariatu.
11. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Trzeciak Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Ireneusz Janusz Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej

TAK

Andrzej Głuszak Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej

TAK

Sławomir Ziarkowski Sekretarz Rady
Nadzorczej

TAK

Piotr Bujnowicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Dryja Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Gruszczyńska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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I. Finansowanie lub dofinansowanie:
1) zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji 
dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi;
2) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie 
onkologii i hematologii, ochrony środowiska, ekologii oraz zachowań 
prozdrowotnych społeczeństwa;
3) pomocy dzieciom chorym onkologicznie i hematologicznie w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków socjalno-bytowych podczas 
leczenia;
4) pomocy dzieciom cierpiącym na choroby onkologiczne i hematologiczne 
oraz ich rodzinom w społecznej adaptacji i wyrównywaniu szans w trudnej 
sytuacji życiowej związanej z chorobą;
5) pobytu w szpitalu lub hotelu opiekunów dzieci hospitalizowanych;
6) leczenia dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie oraz opieki 
paliatywnej;
7) rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby 
nowotworowej i hematologicznej, w tym także organizowanie turnusów 
wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla dzieci;
8) transportu dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie do szpitali i 
domów, organizowanie tego transportu;
9) leczenie dzieci onkologicznie i hematologicznie chorych w ośrodkach 
medycznych poza granicami Polski, wówczas gdy są one skierowane przez 
NFZ na wniosek lekarzy onkologów lub hematologów do leczenia w danym 
ośrodku;
10) imprez o charakterze artystycznym z udziałem dzieci chorych 
onkologicznie i hematologicznie oraz twórców i aktorów;
11) inicjatyw mających na celu wypełnienie dzieciom hospitalizowanym 
czasu wolnego od terapii;
12) szkoleń i działań wolontariuszy współpracujących z Fundacją;
13) działań prozdrowotnych, w tym kampanii informacyjnych dotyczących 
profilaktyki chorób nowotworowych i hematologicznych;
14) wyjazdów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wyniku choroby 
nowotworowej i hematologicznej w ramach integracji międzynarodowej. 
I. Inicjowanie i organizowanie dobroczynnych aukcji, licytacji, koncertów, a 
także akcji charytatywnych o profilu sportowym i rekreacyjnym. 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
II. Organizowanie dzieciom chorym na choroby nowotworowe i 
hematologiczne oraz ich opiekunom pomocy pedagogicznej i 
psychologicznej, a także podejmowanie działań w zakresie integracji.
III. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji tak krajowymi, jak i 
zagranicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku, zgodnie z zasadami, formami i zakresem działalności statutowej, Fundacja „Krwinka” udzielała wszechstronnej 
pomocy dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym, prowadziła wszelkie działania, mające na celu poprawę procesu 
leczenia dzieci, szerzyła ideę organizacji, pozyskiwała środki finansowe potrzebne do objęcia całościową opieką podopiecznych i 
ich rodziny. 

Fundacja realizowała swoją misję w następujący sposób:

1. Wsparcie socjalne dzieci i ich rodzin:
a) refundacja zakupu leków dla dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie oraz objętych opieką paliatywną;
b) finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby 
nowotworowej i hematologicznej;
c) organizowanie i opłacanie transportu dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie do szpitali i domów;
d) zapewnienia odpowiednich warunków socjalno-bytowych dzieciom chorym onkologicznie i hematologicznie będącym w 
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trakcie leczenia;
e) pokrywanie kosztów pobytu w szpitalu lub hotelu opiekunów dzieci hospitalizowanych;
f) finansowanie stałej pomocy psychologicznej, doradztwa życiowego oraz wsparcia pedagogicznego na oddziałach 
onkologicznych;

2. Organizowanie czasu wolnego w szpitalu, imprez okolicznościowych, w tym spotkań ze znanymi ludźmi, wypełnionych 
interesującymi rozmowami i wspólnymi zabawami oraz wręczaniem atrakcyjnych podarunków:
a) Walentynki na oddziale – serce dla każdego;
b) Tłusty Czwartek – „pączki w dłoń”;
c) Dzień Kobiet – upominki dla naszych pięknych pań, tych większych i tych nieco mniejszych;
d) Wielkanoc na oddziale – uroczysty poczęstunek i świąteczne przytulanki;
e) Bubbles z Fundacją „Krwinka” – z radości do baniek. Włączyliśmy się w międzynarodową akcję zorganizowaną przez European 
Cancer Patient Coalition (ECPC);
f) Mistrzostwa Świata U20 – strefa kibica na oddziale;
g) Dzień Dziecka i Dzień Matki z piłkarzami ŁKS – wiele gier i zabaw, połączonych z poczęstunkiem i występem baloniarza oraz 
wręczaniem prezentów;
h) Dzień Jednorożca z Prezydent Łodzi – zajęcia plastyczne z gościnną obecnością Hanny Zdanowskiej, obdarowanie ręcznie 
robionymi pluszowymi jednorożcami;
i) Wyprawka do szkoły – świętowanie rozpoczęcia roku szkolnego i podarowanie każdemu dziecku, znajdującemu się na oddziale 
onkologicznym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej w Łodzi, plecaka z wszelkimi potrzebnymi rzeczami;
j) „Widzewiacy w szpitalu” – odwiedziny piłkarzy Widzewa na oddziale onkologicznym, sesja fotograficzna, prezenty klubowe;
k) Dzień Anioła – event dla mam dzieci onkologicznych. Zabiegi fryzjerskie, kosmetyczne, relaksacyjne w szpitalnym zaciszu, 
połączone ze słodkimi smakołykami i pyszną kawą. Całość zwieńczona osobliwą sesją fotograficzną;
l) Mikołajki – obdarowanie małych pacjentów upominkami;
m) „Gwiazda na Gwiazdkę” – spotkanie ze znaną aktorką Agnieszką Więdłochą, sesja fotograficzna, wspaniałe prezenty;
n) Wigilia z niespodzianką – świąteczny poczęstunek, kolędowanie, prezenty i obecność znamienitych gości: I wicemiss Polski 
2019 Natalii Piguły oraz wokalisty, aktora Piotra Roguckiego;
o) Prowadzenie cyklicznych zajęć plastycznych.

3. Finansowanie działań, mających na celu poprawę kondycji psychofizycznej podopiecznych i ich rodzin:
a) Turnus w Rogowie (2 tygodnie) - dla dzieci w trakcie intensywnego leczenia, podczas którego podopieczni mieli okazję zmiany 
rzeczywistości rygoru szpitalnego na zorganizowaną swobodę i wypoczynek. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologa, 
pedagoga (co jest niezmiernie ważne szczególnie na tym etapie leczenia), a także brali udział w wielu zajęciach 
ogólnorozwojowych, rehabilitacji ruchowej, w różnego rodzaju animacjach oraz wycieczkach. W trakcie turnusu prowadzone 
były innowacyjne zajęcia arteterapii (leczenie przez sztukę). Dzieci - pod bacznym okiem profesjonalistów i przy pomocy 
obecnych na turnusie rodziców i rodzeństwa - realizowały film, w którym tworzyły scenografię i kostiumy, były operatorami 
kamer i aktorami. Ten niezwykły projekt jest znakomitą metodą rehabilitacji małych pacjentów.
b) Turnus nad morzem (8 dni) - dla dzieci bezpośrednio po leczeniu lub będących w ostatniej fazie leczenia podtrzymującego. 
Mali pacjenci mieli okazję do wypoczynku, ale przede wszystkim do spędzenia czasu z rodzicami. Jest to niezmiernie ważne z 
psychologicznego punktu widzenia. Przebywanie w zupełnie nowych miejscach, z obcymi ludźmi pomaga nabywać umiejętności 
w relacjach z otoczeniem, samodzielności, wiary we własne możliwości oraz pewności siebie. Zwiedzanie innego kraju, jego 
zabytków, odmiennej kultury stanowi bardzo ważny element poznawczy, a przy tym pomaga zdobyć nowe, barwne 
wspomnienia z wakacji.
c) Weekend w Polanice – wycieczka z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Polanice. Korzystanie z 
wielu atrakcji dostępnych na terenie kompleksu – Krainy Zabaw (park linowy, dmuchany statek, mini łódka), Parku Miniatur, 
Oceanarium.
d) Turnusy rehabilitacyjne organizowane przez firmy zewnętrzne.
e) Pomoc psychologiczna, pedagogiczna w szpitalu, w domu oraz podczas sesji wyjazdowych. Doradztwo i pomoc w społecznej 
adaptacji dzieci cierpiących na choroby onkologiczne i hematologiczne oraz ich rodzin, wyrównywanie ich szans w trudnej 
sytuacji życiowej.

4. Podnoszenie wiedzy o chorobach nowotworowych, profilaktyce oraz dawstwie szpiku poprzez:
a) Akcje zewnętrzne:
• Akcja PIT w CH Sukcesja;
• Festiwal OPP Procent dla Łodzi w Manufakturze;
• Program „Decydujesz, Pomagamy” w marketach Tesco;
• Bieg Fabrykanta;
• Skok dla Antosia.
b) Akcje on-line:
• Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem;
• Światowy Dzień Chorego;
• Dzień Walki z Nowotworami Krwi;
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• Światowy Dzień Onkologii;
• Dzień Dawcy Szpiku;
• Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
c) Kampanie społeczne:
• Spoty w telewizji: TVP, TVP3, TVN;
• Audycje w radio: Radio Łódź, Eska, Złote Przeboje;
• Publikacje w gazetach: Gazeta Wyborcza, Express Ilustrowany i Internecie;
• Plakaty i billboardy.

5. Prowadzenie zbiórek i aukcji, służących pozyskiwaniu środków do walki z chorobą nowotworową i hematologiczną:
a) Zbiórki publiczne:
• PomóżMY Antosiowi;
• PomóżMy Nikoli;
• Zbiórka przed stadionem Widzewa.
b) Zbiórki on-line:
• Zbiórka na Turnus w Rogowie;
• „Zostań św. Mikołajem”;
• Pomoc dla Wiktora.
c) Aukcje charytatywne:
• „ŁKS dla dzieci z chorobami nowotworowymi”;
• „Skok dla Antosia” – voucher;
• „Piłka z podpisami piłkarzy Widzewa dla Wiktora”
• „Widzewskie fotoobrazy dla Krwinki”.
d) Zbiórki świąteczne:
• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzeźnie;
• Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi;
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu;
• Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ.

6. Fundacja uczestniczyła jako beneficjent m.in. w następujących przedsięwzięciach:
a) Wiosenny Rajd Epoka Nordica;
b) Jarmark Dominikański;
c) III Charytatywny bieg UMED;
d) Przedstawienie „Gwiezdne Wojny-Hamlet” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
e) Koncert TRAPY w Łodzi „YOUTHWAVE”;
f) „Pomagamy jak Umiemy” Rossmann;

7. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, podnoszących kwalifikacje:
a) Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”;
b) Konferencja „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, 
wyzwania”
c) Korpus Solidarności – szkolenie dla koordynatorów wolontariatu;
d) Zarządzanie wolontariatem;
e) Fundraising: droga do skutecznego pozyskiwania funduszy – szkolenie dla OPP;
f) Rozwój kompetencji cyfrowych.

8. Promowanie idei wolontariatu:
a) Rozmowy indywidualne określające predyspozycje kandydatów;
b) Szkolenie grupowe przedstawiające wymogi  formalne, prawa i obowiązki wolontariusza oraz zalety jego pracy. Spotkanie ze 
specjalistami: psychologami, pedagogami, lekarzami, przedstawicielami fundacji, a także obecnymi wolontariuszami.
c) Kampania internetowa zachęcająca do podjęcia się wolontariatu „Dołącz do nas”;
d) Wolontariat medyczny – współpraca naszych wolontariuszy z oddziałami onkologicznymi Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii 
im. M. Konopnickiej w Łodzi;
e) Wolontariat akcyjny – uczestnictwo w akcjach zewnętrznych, plakatowanie, reprezentowanie barw fundacyjnych w biegach, 
rajdach rowerowych.
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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

4300

26

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

a) refundacja zakupu leków dla dzieci chorych 
onkologicznie i hematologicznie oraz objętych 
opieką paliatywną;
b) finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz 
turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych w wyniku choroby 
nowotworowej i hematologicznej;
c) organizowanie i opłacanie transportu dzieci 
chorych onkologicznie i hematologicznie do 
szpitali i domów;
d) zapewnienia odpowiednich warunków 
socjalno-bytowych dzieciom chorym 
onkologicznie i hematologicznie będącym w 
trakcie leczenia;
e) pokrywanie kosztów pobytu w szpitalu lub 
hotelu opiekunów dzieci hospitalizowanych;
f) finansowanie stałej pomocy psychologicznej, 
doradztwa życiowego oraz wsparcia 
pedagogicznego na oddziałach onkologicznych;
g) organizowanie i przeprowadzanie turnusów
wypoczynkowych z rehabilitacją dla dzieci w 
trakcie intensywnego leczenia oraz dzieci w
ostatniej fazie leczenia lub bezpośrednio po 
leczeniu h) zorganizowanie 2- dniowej wycieczki 
z okazji Dnia Matki i Dziecka

88.99.Z 548 899,55 zł

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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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) 4 300 272,06 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. 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

2 ochrona i promocja zdrowia

a) prowadzenie edukacji społecznej na temat 
chorób nowotworowych i profilaktyki 
nowotworowej jako skutecznego sposobu walki i 
przeciwdziałania chorobom nowotworowym,
b) propagowanie zdrowego stylu życia z 
uwzględnieniem jego znaczenia w profilaktyce i 
zwalczaniu chorób nowotworowych,
c) edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia jako skutecznego narzędzia w 
profilaktyce i zwlaczaniu chorób 
nowotworowych,
d) rekrutacja i szkolenie wolontariuszy 
pracujących z dziećmi onkologicznie i 
hematologicznie chorymi oraz podczas działań 
zewnętrznych.

85.59.B 105 353,74 zł

3 działalność charytatywnej

a) organizowanie czasu wolnego w szpitalu, 
imprez okolicznościowych, w tym spotkań ze 
znanymi ludźmi, wypełnionych interesującymi 
rozmowami i wspólnymi zabawami oraz 
wręczaniem atrakcyjnych podarunków;
b) prowadzenie zbiórek i aukcji, służących 
pozyskiwaniu środków do walki z chorobą 
nowotworową i hematologiczną:
c) organizowanie pracy wolontariuszy na 
oddziałach onkologicznych oraz podczas działań 
zewnętrznych,
d) propagowanie idei pomocy dzieciom 
onkologicznie chorym podczas wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, naukowych.

93.29.Z 126 429,86 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 381 863,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 166 973,28 zł

e) pozostałe przychody 2 751 434,88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 345 115,54 zł

2.4. Z innych źródeł 2 918 608,70 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 279 611,07 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 790 287,39 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 036 547,82 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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

297 406,32 zł

32 413,13 zł

15 296,09 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 548 615,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 1 066 270,72 zł 790 287,39 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

833 248,35 zł 582 437,77 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 651,16 zł

10 957,04 zł

214 414,17 zł 198 245,38 zł

1 1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2) Ochrona i promocja zdrowia. 3) Działalność 
charytatywna, a także promocja i organizacja pracy wolontariuszy na oddziałach onkologicznych 
oraz podczas działań zewnętrznych. 4) Kampania informacyjna związana z działalnością statutową 
Fundacji oraz pozyskiwaniem 1 % podatku.

790 287,39 zł

1 Wskazanie przez podatników odbiorców (podopiecznych fundacji) kwot 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych

221 058,81 zł

9 604,24 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 82 179,60 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

82 179,60 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

44 097,00 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)

5 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)

3,80 etatów

11 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)

21 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

21 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 327 830,32 zł

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

327 830,32 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) 

166,67 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)  

1 707,45 zł

13 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)

8 osób

w 
tym:

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

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

284 527,87 zł

281 118,74 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 3 409,13 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 43 302,45 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 327 830,32 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

2 358,60 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

11 505,10 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)

Kwota 1% podatku od osób fizycznych, pozostająca z podatku otrzymanego w roku 2019 wynosi 246 260,43 zł. Jest 
ona przeznaczona na finansowanie działalności na rzecz dzieci onkologicznie i hematologicznie chorych w 2020 r. 
do czasu wpływu nowych środków.

W 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w dniach 18 - 21.03; 08 - 11.04; 29 - 30.05. w przedmiocie:
I. Rozliczeń z budżetem w 2018r.: ZUS, PFRON, US
II. Rozliczeń środków finansowych podopiecznych Fundacji w 2018 r.
III. Prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentów sprawozdawczych za 2018 r.: bilans, 
rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Elżbieta Budny
Krystyna Jordan
Agnieszka Piętera

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-13
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