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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania

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.org 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 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

Beata Zalewska-Szewczyk Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Jordan 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"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§ 10
Celem Fundacji jest:
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 pobudzanie 
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 Tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku.
6 Współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w 
dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
7 Wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji poprzez działania 
artystyczne.
8 Działalność charytatywna. 
9 Profilaktyka, polegająca na utrwalaniu prawidłowych wzorców 
zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym 
i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego 
typu chorobami. 
10 a) integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku 
choroby nowotworowej i hematologicznej. 
        b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
11 Propagowanie i realizacja idei wolontariatu.
12 Ochrona i promocja zdrowia.

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 Dady 
Nodzorczej

TAK

Jolanta Dumowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Dryja Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Gruszczyńska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

§ 11
Cele, o których mowa w § 10 Fundacja realizuje poprzez:
I. Finansowanie lub dofinansowanie:
1) modernizacji i rozbudowy szpitali, klinik, oddziałów szpitalnych, w 
których leczone są dzieci z chorobami nowotworowymi i 
hematologicznymi;
2) zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji 
dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi;
3) organizacji konferencji naukowych, wykładów, kursów naukowo - 
szkoleniowych w zakresie chorób nowotworowych 
i hematologicznych;
4) badań naukowych w zakresie chorób nowotworowych i 
hematologicznych;
5) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie 
onkologii i hematologii, ochrony środowiska, ekologii oraz zachowań 
prozdrowotnych społeczeństwa;
6) pomocy dzieciom chorym onkologicznie i hematologicznie w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków socjalno - bytowych podczas 
leczenia;
7) pomocy dzieciom cierpiącym na choroby onkologiczne i 
hematologiczne oraz ich rodzinom w społecznej adaptacji i wyrównywaniu 
szans w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą;
8) funkcjonowania hoteli dla opiekunów dzieci hospitalizowanych;
9) pobytu w szpitalu lub hotelu opiekunów dzieci hospitalizowanych;
10) leczenia dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie oraz opieki 
paliatywnej;
11) rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby 
nowotworowej i hematologicznej, w tym także organizowanie turnusów 
wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla dzieci;
12) transportu dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie do szpitali i 
domów, organizowanie tego transportu;
13) leczenia dzieci onkologicznie lub 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;
14) badań antygenów zgodności tkankowej HLA potencjalnych dawców do 
rejestru dawców szpiku, a także doboru dawców niespokrewnionych;
15) imprez o charakterze artystycznym z udziałem dzieci chorych 
onkologicznie i  hematologicznie oraz twórców i aktorów;
16) inicjatyw mających na celu wypełnienie dzieciom hospitalizowanym 
czasu wolnego od terapii;
17) szkoleń i działań wolontariuszy współpracujących z Fundacją;
18) szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy oraz działań przeciwko 
innym chorobom nowotworowym, a także działań
prozdrowotnych, w tym kampanii informacyjnych dotyczących profilaktyki 
chorób nowotworowych i hematologicznych;
19) wyjazdów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wyniku choroby 
nowotworowej i hematologiczne w ramach integracji międzynarodowej.
II. Inicjowanie i organizowanie dobroczynnych aukcji, licytacji, koncertów, 
a także akcji charytatywnych o profilu sportowym 
i rekreacyjnym. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
III. Organizowanie dzieciom chorym na choroby nowotworowe i 
hematologiczne oraz ich opiekunom pomocy pedagogicznej 
i psychologicznej, a także podejmowanie działań w zakresie integracji. 
IV. 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. 
V. Inne działania służące realizacji celów Statutowych, m.in. odpłatne 
umieszczanie banerów reklamowych firm współpracujących z Fundacją w 
internecie, na materiałach reklamowych oraz podczas akcji 
organizowanych przez Fundację.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Niesienie pomocy Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w dziedzinie 
onkologii i hematologii dziecięcej poprzez finansowanie zakupu urządzeń medycznych do 
diagnozowania i leczenia dzieci onkologicznie chorych oraz modernizację/rozbudowę szpitali/klinik. 
(zgodnie z Art. 4., p. 1, pp. 6 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie )

• W ramach powyższego celu działania, Fundacja realizowała program „Poprawy warunków leczenia 
dzieci z chorobami nowotworowymi” poprzez finansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na 
karetkę dla dzieci onkologicznie chorych, leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 im. 
Marii Konopnickiej U.M. w Łodzi.
 
Wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami onkologicznymi i hematologicznymi oraz ich 
rodzinom 
1. W ramach programu „Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi i ich Rodzinom” Fundacja 
„Krwinka” udzielała (w oparciu o Regulamin) systematycznego, wszechstronnego wsparcia 
podopiecznym (zgodnie z Art. 4, p. 1, pp. 1, 7, 15 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o 
Wolontariacie):  
1.1 w postaci finansowej:
• refundacji zakupu leków dla dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie oraz objętych opieką 
paliatywną;
• finansowania zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby 
nowotworowej i hematologicznej;
• opłacania transportu dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie do szpitali i domów oraz 
organizację tego typu przejazdów;
• zapewnienia odpowiednich warunków socjalno-bytowych dzieciom chorym onkologicznie i 
hematologicznie będących w trakcie leczenia;
• pokrywania kosztów pobytu w szpitalu lub hotelu opiekunów dzieci hospitalizowanych;
• finansowania stałej pomocy psychologicznej, doradztwa życiowego oraz wsparcia pedagogicznego na 
oddziałach onkologicznych i w domach dzieci chorych oraz podczas sesji wyjazdowych;

1.2 w postaci rzeczowej:
• organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych w szpitalu, np.: Walentynek, Tłustego Czwartku, 
Wielkanocy, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Pluszowego Misia, Mikołajek, Bożego 
Narodzenia oraz wycieczki autokarowej po województwie łódzkim, podczas których dzieci otrzymały 
atrakcyjne podarunki rzeczowe;

1.3 w postaci finansowanych przez Fundację następujących działań:
• pomocy w społecznej adaptacji dzieci cierpiących na choroby onkologiczne i hematologiczne oraz ich 
rodzin, a także wyrównywania ich szans w trudnej sytuacji życiowej związanej 
z chorobą poprzez: pomoc psychologiczną, doradztwo życiowe, wsparcie pedagogiczne na oddziałach 
onkologicznych, w domach dzieci chorych i podczas sesji wyjazdowych; 
• „IX Zjazd Pacjentów Wyleczonych i w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej” – coroczne, 
integracyjne spotkanie dzieci chorych i wyleczonych (często osób już dorosłych), lekarzy i pielęgniarek 
onkologicznych, a także zaprzyjaźnionych z organizacją  osobistości, autorytetów medycznych z całego 
kraju, znanych artystów; 
• przeprowadzenia turnusów wypoczynkowych z rehabilitacją dla dzieci onkologicznie i 
hematologicznie chorych wraz z rodzicami/opiekunami:
-  dwutygodniowego - dzieci będące w trakcie intensywnego leczenia (w Grotnikach koło Łodzi), 
-  nad morzem - w ostatniej fazie leczenia lub bezpośrednio po leczeniu;
• dofinansowania pobytów dzieci wraz z rodzicem/opiekunem na turnusach rehabilitacyjnych;

1.4 inne działania:
• wolontariat - zajęcia indywidualne i grupowe na oddziałach onkohematologicznych (np.: gry i zabawy, 
prace plastyczne) wypełniające dzieciom czas wolny od terapii;
• organizacja dla rodziców dzieci hospitalizowanych cotygodniowych, czwartkowych spotkań o 
charakterze grupy wsparcia pt.: „Kawiarenka Rodzicielska”;
• wspomaganie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci poprzez działania artystyczne: spektakle teatralne, 
a także spotkania z interesującymi postaciami ze świata filmu, mody polityki, sportu;

2. W ramach programu „Punkt konsultacyjno-doradczy dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi” 
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(zgodnie z Art. 4, p 1, pp. 1, 7 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie) Fundacja:
• udzielała bezpośredniej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, doradztwa 
życiowego - rodzinom z terenu woj. łódzkiego;
• udzielała pomocy specjalistów poprzez informacje i konsultacje odbywające się drogą telefoniczną i  
mailową, a także w trakcie osobistych kontaktów - rodzinom spoza woj. łódzkiego. 

3. W ramach programu „Podnoszenia wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych, dawstwie 
szpiku, profilaktyce nowotworowej” (zgodnie z Art. 4, p.1, pp. 6 Ustawy 
o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie) Fundacja: 
• prowadziła edukację społeczną na temat chorób nowotworowych, profilaktyki nowotworowej, 
dawstwa szpiku (kampania „Szukam szpiko-przyjaciela”) oraz propagowała zdrowy styl życia. 
Informowała o ideach Fundacji podczas imprez sportowych i kulturalnych (we współpracy z IFMSA oraz 
klubem siatkówki kobiecej Budowlani Łódź); prowadziła kampanię społeczno-informacyjną zachęcając 
do udzielania pomocy dzieciom, które są w trakcie leczenia; 

4. W ramach „Programu szczepień dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy” (zgodnie z Art. 4, p. 1, pp. 
6 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie) Fundacja:
• prowadziła edukację na temat raka szyjki macicy i profilaktyki zakażeń wirusem HPV, w tym m.in.: 
zorganizowała szkolenie tematyczne dla pracowników firmy ASCO Numatics 
• prowadziła szczepienia dziewcząt w wieku 9-17 lat z terenu województwa łódzkiego szczepionką 
zapobiegającą zakażeniu wirusem HPV, który wywołuje raka szyjki macicy 
i inne choroby narządów płciowych. 

5 W ramach programu „Sport to zdrowie” (zgodnie z Art. 4, p. 1, pp. 6, 17 Ustawy o Działalności 
Pożytku Publicznego i o Wolontariacie) Fundacja:
• propagowała zdrowy styl życia zrzeszając i prowadząc „Drużyny Krwinki” złożone z osób amatorsko 
uprawiających różne dyscypliny sportowe;
• uczestniczyła w wielu wydarzeniach sportowych, podczas których propagowała idee Fundacji. 
Wspomagała organizatorów i kibicowała zawodnikom reprezentującym „Krwinkę”, którzy startowali w 
różnych zawodach biegowych m.in.: III Biegu Powstańca w Dobrej, Halowym turnieju piłkarskim 
„Wszyscy jesteśmy razem”, Maratonie DOZ z PZU; Majowym Pikniku Sportowym (w Wiączyniu 
Dolnym); V Biegu Fabrykanta; XIV Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann RUN”, „X Przełajowej Ósemce im. 
Zdzisława Nowaka” (Blachownia koło Częstochowy), VI Półmaratonie Szakala dookoła Lasu 
Łagiewnickiego;    
• uczestniczyła w meczach siatkówki Budowlanych Łódź;
• uczestniczyła w meczach zawodników futbolu amerykańskiego z drużyny Wilki Łódzkie;
• współpracowała z paralotniarzami podczas projektu „Motoparalotnią wokół granic Polski”

6 W ramach programu „Szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi onkologicznie i hematologicznie 
chorymi” (zgodnie z Art. 4, p. 1, pp. 27 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie) 
Fundacja:
• przeprowadziła kampanię medialną „Nowotwór się ślimaczy? Czas na Krwinko-pomagaczy”, 
zachęcając do podjęcia wolontariatu w „Krwince”
• rekrutowała wolontariuszy w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyższych;
• przeprowadzała wstępne rozmowy określające predyspozycje kandydatów do pracy wolontaryjnej, a 
następnie szkolenia indywidualne oraz grupowe w zakresie: praw 
i obowiązków wolontariusza, wymagań formalnych, zagadnień z zakresu BHP, zagadnień związanych z 
działalnością III sektora. W ramach szkolenia (również w trakcie sesji wyjazdowej) odbyły się zajęcia z 
ekspertami: pedagogiem, psychologiem, specjalistą BHP, lekarzem onkologiem i pielęgniarką oraz 
przedstawicielami Fundacji.
• Zorganizował cykl szkoleń o tematyce psychologicznej opieki nad dziećmi onkologicznie chorymi dla 
studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

7 Działalność charytatywna (zgodnie a Art. 4, p. 1, pp. 3, 6 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i 
o Wolontariacie:

7.1 Fundacja czynnie uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach:  
• Festiwal OPP „Procent dla Łodzi” w Manufakturze, podczas którego prezentowała swoją  działalność;
• kontynuacja współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w ramach akcji „Za kwiaty dziękujemy”;
• Festiwal Łódź Miastem Kobiet
• Gala Finałowa Miss Polski Ziemi Łódzkiej i Miss Polski Ziemi Łódzkiej Nastolatek
• „Jesienny kiermasz ”Krwinki” w Koluszkach
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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)

3250

29

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• „Wielka Zbiórka” dla pacjentów szpitala dziecięcego przy ul. Spornej w Łodzi wraz z firmą E.Leclerc
• akcja „Podziel się Wigilią”, zorganizowaną przez polityków z regionu łódzkiego m.in. na rzecz dzieci 
onkologicznie chorych;
• promocja honorowego dawstwa szpiku w trakcie obchodów Dnia Honorowego Dawcy Krwi,  
zorganizowanych w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK w Łodzi;
• Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Centrum Sportowo Rekreacyjnym „Zbyszko” w 
Wiączyniu Dolnym k. Łodzi;
•   Wielki Bal Charytatywny Jolanty Chełmińskiej w Pałacu Poznańskiego 

7.2 Fundacja uczestniczyła w:
• Workshop on CBHC Directive – zorganizowanym przez EPF.
• IV Forum Pacjentów Onkologicznych w Warszawie
• Warsztatach „Zdrowe Pobudki” w ramach projektu „Sieć dla Zdrowia”, organizowanych przez Instytut 
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
• IX Ogólnopolskie Forum Liderów Organizacji Pacjenckich;
• Spotkaniu łódzkiej Loży Kobiet Biznesu
• Spotkaniu Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową
• II Łódzkim Forum Organizacji Pozarządowych 
• Forum Zaangażowanych Łodzian;
• Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego;

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

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

• refundacja zakupu 
leków 
• finansowanie 
rehabilitacji
• organizacja oraz 
finansowanie 
transportu dzieci do 
szpitali i domów 
• zapewnienie 
odpowiednich 
warunków socjalno-
bytowych dzieciom w 
trakcie leczenia 
(finansowych i 
rzeczowych)
• pokrywanie kosztów 
pobytu w szpitalu lub 
hotelu opiekunów 
dzieci 
hospitalizowanych
• finansowanie stałej 
pomocy 
psychologicznej, 
doradztwa życiowego 
oraz wsparcia 
pedagogicznego
• organizacja imprez i 
uroczystości 
okolicznościowych w 
szpitalu (w tym: 
upominki)
• pomoc w społecznej 
adaptacji dzieci 
cierpiących na choroby 
onkologiczne i 
hematologiczne oraz 
ich rodzin
• przeprowadzanie 
turnusów 
wypoczynkowych z 
rehabilitacją dla dzieci 
w trakcie intensywnego 
leczenia oraz dzieci w 
ostatniej fazie leczenia 
lub bezpośrednio po 
leczeniu

88.99.Z
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ochrona i promocja 
zdrowia

• prowadzenie edukacji 
społecznej na temat 
chorób 
nowotworowych i 
profilaktyki 
nowotworowej
• prowadzenie edukacji 
społecznej w zakresie 
dawstwa szpiku 
• propagowanie 
zdrowego stylu życia 
m.in. poprzez 
prowadzenie „Drużyny 
Krwinki” 
• uczestnictwo w 
wydarzeniach 
sportowych podczas, 
których Fundacja 
propagowała ideę 
pomocy onkologicznie 
chorym dzieciom
• nawiązywanie 
współpracy ze 
sportowcami i 
drużynami sportowymi
• organizacja „IX Zjazdu 
Pacjentów 
Wyleczonych i w 
Trakcie Leczenia 
Choroby 
Nowotworowej” 
(działanie 
terapeutyczne dla 
rodzin)
• realizacja programu 
szczepień dziewcząt 
przeciwko wirusowi 
HPV
• organizacja cyklu 
szkoleń dla 
wolontariuszy - 
studentów 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi – 
w zakresie 
psychologicznej opieki 
nad dziećmi 
onkologicznie chorymi 
• rekrutacja i szkolenie 
wolontariuszy 
pracujących z dziećmi 
onkologicznie i 
hematologicznie 
chorymi oraz 
propagującymi ideę 
wolontariatu

85.59.B
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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 • organizacja spotkań 
dzieci 
hospitalizowanych z 
zaproszonymi gośćmi
• koncert w ramach IX 
Zjazdu Pacjentów 
(integracja dzieci 
chorych ze zdrowymi i 
ich rodzin)
• propagowanie idei 
pomocy dzieciom 
onkologicznie chorym 
podczas wydarzeń 
kulturalnych i festiwali, 
m.in.: Festiwalu OPP 
„Procent dla Łodzi”, 
Festiwalu Łódź 
Miastem Kobiet
• uczestnictwo w 
kiermaszach i zbiórkach 
na rzecz onkologicznie 
chorych dzieci m.in. 
„Jesiennym kiermaszu 
”Krwinki” w Koluszkach, 
„Wielkiej Zbiórce” dla 
pacjentów szpitala 
dziecięcego przy ul. 
Spornej w Łodzi w C.H. 
E.Leclerc
• promocja 
honorowego dawstwa 
szpiku w trakcie 
obchodów Dnia 
Honorowego Dawcy 
Krwi,  
zorganizowanych w 
Klubie Honorowych 
Dawców Krwi PCK w 
Łodzi 
• udział w akcji „Podziel 
się Wigilią”, 
zorganizowanej przez 
polityków z regionu 
łódzkiego m.in. na rzecz 
dzieci onkologicznie 
chorych

93.29.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) 2,021,178.76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,271,372.75 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego -870.63 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 103,331.94 zł

e) Pozostałe przychody 647,344.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 380,177.33 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 980,844.75 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 10

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0.00 zł

194,273.29 zł

82,572.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

103,331.94 zł

2.4. Z innych źródeł 660,156.68 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)

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 819,003.89 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,021,997.38 zł 819,003.89 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

1,006,454.24 zł 819,003.89 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

15,029.36 zł

513.78 zł 0.00 zł

1 Pomoc materialna (finansowa), psychologiczna i pedagogiczna podopiecznym Fundacji oraz ich 
rodzinom

325,647.04 zł

2 Turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji w trakcie i po zakończeniu 
leczenia onkologicznego oraz oraz działalność charytatywna - imprezy okolicznościowe dla 
podopiecznych Fundacji: "Mikołajki", "Gwiazdka", "Wielkanoc", "Dzień Dziecka", "Zjazd 
Pacjentów", "Walentynki", "Dzień Kobiet", "Dzień Matki", imprezy sportowe

233,985.54 zł

3 Ochrona i promocja zdrowia - edukacja społeczna na temat chorób nowotworowych, dawstwa 
szpiku i profilaktyki oraz szczepienia przeciwko HPV

209,474.93 zł

4 Promocja i organizacja wolontariatu 49,896.38 zł

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

128,252.79 zł

Druk: MPiPS 11



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 264,918.51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -870.63 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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

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)

6.0 osób

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

1,260.52 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

3.6 etatów31.0 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)

19.00 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

5.00 osób

14.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 257,670.85 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

163,563.27 zł

163,563.27 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

16.00 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

16.00 osób

17.00 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

17.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 94,107.58 zł

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

248,388.38 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 248,388.38 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)

125.00 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

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

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)

13,630.27 zł

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

1,500.00 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 pozycji 7 wykazano przeciętną kwotę brutto ŁĄCZNEGO 
miesięcznego wynagrodzenia w fundacji dla WSZYSTKICH 
pracowników i zleceniobiorców. Średnie miesięczne 
wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę wyniosło 3 786,19 zł 
brutto, a średnie miesięczne wynagrodzenie z tyt. umowy 
cywilnoprawnej - 253,- zł.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

8,341.06 zł
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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)

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)

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

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

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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W 2015 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła czterodniową kontrolę, której przedmiotem było: 
1) rozliczenie środków pieniężnych pozostałych z roku 2014 oraz pozostałych na rok następny pod kątem wpływów i 
wydatków, rozliczenie 1% podatku;  
2) rozliczenie z budżetem; 
3) bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, sprawozdanie merytoryczne działalności Fundacji w 2014 r.

Zakup samochodu marki Mercedes Benz VITO z przeznaczeniem, po wyposażeniu planowanym na rok 2016, na 
karetkę dla dzieci onkologicznie chorych. Wydatkowano w roku sprawozdawczym łączną kwotę 99 709,40 zł, która 
zostanie rozliczona jako koszt w roku 2016, po przekazaniu kompletnie wyposażonej karetki na rzecz 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej U.M. w Łodzi. Wydatek ten jest zakwalifikowany 
jako środek trwały w budowie i nie może być ujęty w bieżącym sprawozdaniu jako koszt.
Ogólny budżet projektu wyniesie ok. 220 000 zł. Na pokrycie kosztu zostanie przeznaczona nadwyżka pozostałości 
wpływu 1% podatku z roku 2015 w kwocie 161 840,96 zł oraz wpływy z darowizn i część wpływów 1% podatku z 
2016 roku.

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

organizacji

Elżbieta Budny
Data wypełnienia sprawozdania: 

14 lipca 2016 r. Data wypełnienia sprawozdania
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