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1. N azwa organizacji FUNDACJA DLA DZIECI ZCHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA''

2. Adres siedziby idane
ko nta ktowe

Kraj PO LS KA Wojewodztwo Ło DZKIE Powiat M , ŁoDŹ

Gmina M . ŁoDŹ UIica REWOLUCJI 1905 R. Nr domu 9 Nr Iokalu

Miejscowość ŁoDi Kod pocztowy 90-273 Poczta ŁoDZ N r telefo nu 42 6618052

N r fa ksu 42 6826040 E-mai I fu ndacja @ krwi n ka.org Strona www www. krwi n ka.org

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pozytku
publicznego 2004-09-20

5. Numer REGON 47 L27939400000 6. Numer KRS 0000 L65702

7. Sktad organu Za rzqdzajacego organizacji

(Na|eży wpisaĆ imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
petnionej przeZ poszczegolnych czła nkow organu zarzqdzajqcego)

lmię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

E|żbieta Budny Prezes Zarzqdu TAK

Beata Za lewska-Szew czyk Wiceprezes Zarzqdu TAK

Krystyna Jordan Wiceprezes Zarzqdu TAK

8. Sktad organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisaĆ imiona, nazwbka oraZ informacje o funkcji
pełnionej przez paszczegolnych członkÓw arganu kontro|i lub
nadzoru)
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lmię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Trzeciak P rzewod n iczqcy Rady
N adzo rczej

TAK

lreneusz Janusz Za stę p ca

P rzewod n iczqcego Rady
Nadzo rczej

TAK

And rzej Gtuszak Za stę p ca

P rzewod n iczqcego Rady
Nadzo rczej

TAK

Stawo mir Ziarkowski Se kreta rz Ra dy
N adzo rczej

TAK

Jolanta Dumowska Przewod niczqca Komisji
Rewizyjnej

TAK

Teresa Dryja Cztonek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Dorota G ruszczynska Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Nateży opisaĆ cele na podstawie statutu organizacji)

510
Celem Fundacji jest:

1. Niesienie pomocy Zaktadom opieki Zdrowotnej udzielajqcym świadcze
zdrowotnych w dziedzinie onkologii ihemato|ogii dziecięcej oraz
placowkom naukowym prowadzqcym badania w zakresie chorob
nowotworowych i hematologicznych

2.Systematyczne podnoszenie wiedzy spotecznej o chorobach
nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego wykrywania i mozIiwościach
wyleczenia oraz środowiskowych zagrozeniach nowotworami,
jak rowniez o dawstwie szpiku.

3.Pomoc spoteczna w zakresie wspierania onkologicznie i hematologicznie
chorych dzieci, a także ich rodzin oraz pobudzanie aktywności spotecznej
w tym aspekcie.

4, a) wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami
nowotworowymi i hematologicznymi oraz wspieranie ich rodzin.

Rehabilitacj a dzieci niepetnosprawnych w wyniku choroby
nowotworowej i hematologicznej,

b) organizacja turystyki ikrajoznawstwa araz wypoczynku dzieciom
i młodziezy, wraz z ich rodzinami.

5. Tworzenie rejestru niespokrewnionych dawcÓw szpiku.

6. WspÓtpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi
w dziedzinie onkologii i hemato|ogii dziecięcej.

7. Wspomaganie procesow Ieczenia i rehabilitacji poprzez dziatania
artystyczne.

8. DziataI ność charytatywna.
9. ProfiIaktyka, polegajqca na utrwalaniu prawidtowych wzorcÓw

zdrowego stylu zyci a, zapobieganiu chorobom onkologicznym i

hematologicznym oraz Zapobieganiu konsekwencjom zwiqzanym z tego
typu chorobami.

10.a) integracja dzieci i mtodzieŻy zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku
choroby nowotworowej i hematologicznej.

b) dziataIność n a rzecz osÓb niepetnosprawnych.
11. Propagowanie i realizacja idei wolontariatu.
12. Ochrona i promocja zdrowia.

5rr
Cele, o ktorych mowa w S 10 Fundacja realizuje poprzezi
l. Finansowanie Iub dofinansowanie:
1) modern izacj i i rozb udowy szpita l i, k! i n i k, oddziatÓw szpita I nych,

w ktorych |eczone Sq dzieci z chorobami nowotworowymi
ihematologicznymi;

2\zakupu urzqdzen medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi;
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3)organizacji konferencji naukowych, wyktadÓw, kursÓw naukowo -

szkoleniowych w zakresie chorob nowotworowych i hematologicznych;
a)bada naukowych w zakresie chorob nowotworowych

i h e m ato logicz nych;
5)dziataI ności pro pagatorski ej, i nformacyj nej i wydawn iczej w zakresie

onkoIogii i hematologii,, ochrony środowiska, eko|ogii oraz zachowan
p rozd rowotnych s potecze nstwa;

6)pomocy dzieciom chorym onkologicznie i hematologicznie w celu
zapewnienia odpowiednich warunkow socjalno - bytowych podczas
leczenia;

7)pomocy dzieciom cierpiącym na choroby onko|ogiczne i hemato|ogiczne
oraz ich rodzinom w spotecznej adaptacji i wyrownywaniu szans
w trudnej sytuacji zyciowej zwiqzanej z chorobq;

8)funkcjonowania hoteli dla opiekunow dzieci hospitalizowanych;
9)pobytu W Szpitalu Iub hoteIu opiekunÓw dzieci hospitalizowanych;
10)leczenia dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie o raz opieki

paliatywnej;
11)rehabilitacji dzieci niepetnosprawnych w wyniku choroby

nowotworowej i hematologicznej, w tym takze organizowanie
turnusÓw Wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dIa dzieci;

I}ltransportu dzieci chorych on ko I ogiczn ie i he mato I ogiczn i e do szpita I i

i domow, organizowanie tego transportu;
13)|eczenia dzieci onkologicznie lub hematologicznie chorych w ośrodkach

medycznych poza granicami Polski wowczas/ gdy sq one
skierowane p rzez NFZ na Wniosek |eka rzY onkologow lub hematologÓw
do leczenia w danym ośrodku;

14)bada antygenow zgodności tkankowej H LA potencjalnych dawcow
do rejestru dawcÓw szpiku, a takze doboru dawcÓw
n iespokrewn ionych;

15)imprez o charakte rze artystycznym z udziatem dzieci chorych
onkologicznie i hematologicznie oraz twÓrcÓw iaktorÓw;

16)inicjatyw majqcych na ceIu wypetnienie dzieciom hospitaI izowanym
czasu wolnego od terapii;

L7|szkolen i dziatan wolontariuszy WSpotpracujqcych z Fundacjq;
I8)szczepie przeciwko rakowi szyjki macicy oraz dziatan przeciwko innym

chorobom nowotworowym, a takze dziatan prozdrowotnych,
w tym kampanii informacyjnych dotyczqcych profi|aktyki chorob
nowotworowych i hematologicznych;

19)wyjazdÓw dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej w Wyniku choroby
nowotworowej i hematologiczne w ramach integracji
m iędzyna rodowej.

II" lnicjowanie iorganizowanie dobroczynnych aukcji, licytacji, koncertÓw,
a takze akcji charytatywnych o profilu sportowym irekreacyjnym.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

lll.Organizowanie dzieciom chorym na choroby nowotworowe
i hematologiczne o raz ich opiekunom pomocy pedagogicznej
i psychologi cznej, a takze podejmowanie dziatan w zakresie integracji.

lV.Wspotpracę z instytucjami pub|icznymi i organizacjami poza rzqdowymi
dziatajqcymi w zakresie objętym ceIami Fundacji tak krajowymi,
jak i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi wykazujqcymi
zainteresowanie celami Fu ndacji.

V.lnne dziatania słu zqce reaIizacji ce|ow Statutowych, m.in. odptatne
umieszczanie banerow reklamowych firm Wspotpracujqcych z Fundacjq
w internecic, fla materiatach reklamowych oraz podczas akcji
organizowa nych przez Fu ndację.

Zgodnie z art. 4 p.1 ppL, 3, 7, L5, L9

Ustawy o działaIności pozytku publicznego i o wolontariacie:
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1,.L, opis gtÓwnych

dziata'i podjętych
przez organizację

1. W ramach programu ,,Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi i ich Rodzinom"Fundacja
,,Krwinka,, udzielała (w oparciu o ReguIamin) systematycznego, wszechstronnego
wsparcia podopiecznym:

1.1 w postaci finansowej:
. refundacji zakupu |ekÓw dla dzieci chorych onkologicznie i hematoIogicznie oraz objętych opiekq

paIiatywnq;
. finansowania zabiegÓw rehabiIitacyjnych oraz turnusÓw rehabiIitacyjnych dIa dzieci

niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematoIogicznej;
. opłacania transportu dzieci chorych onko|ogicznie i hematoIogicznie do szpitaIi i domÓw

oraz organizację tego typu przejazdÓw;
. zapewnienia odpowiednich warunkÓw socjaIno-bytowych dzieciom chorym onko|ogicznie

i hemato|ogicznie będqcych w trakcie Ieczenia;
. pokrywania kosztÓw pobytu w szpitaIu Iub hote|u opiekunÓw dzieci hospitaIizowanych;
. finansowania statej pomocy psychoIogicznej, doradztwa życiowego oraz wsparcia pedagogicznego

na oddziatach onkologicznych;

1.2 w postaci rzeczowej:
. organizacji imprez i uroczystości okoIicznościowych w szpitaIu, tj': Wa|enĘnki, Ttusty Czwartek, Dzieri

Kobiet, Dzie Wagarowicza, Niedzie|a PaImowa, Eko|ogia na Wesoto, Dzie Służby Zdrowia,
Święta Wie|kanocne, Warsztaty F|orystyczne, Dzie Bib|iotekarza, Ba|onowe Show, Dzie Matki,
Dzie Dziecka, Warsztaty gry na bębnach afryka skich , Dziefl ochrony Środowiska, Dzieri ojca,

Dzie
Turystyki, Dzieri Gtośnego Czytania, Dzieri Ku|tury Bałkariskiej, Dzieri KundeIka, Ha||oween, Dzieri
Jeża, Mikołajek, Boże Narodzenie, Inauguracji roku szkoInego, podczas ktÓrych dzieci otrzymały
atrakcyjne podarunki rzeczowe;

1.3 w postaci finansowanych przez Fundację następujqcych działari:
o pomocy w spotecznej adaptacji dzieci cierpiqcych na choroby onkologiczne i hematoIogiczne oraz ich

rodzin, a także wyrÓwnywania ich szans w trudnej sytuacji życiowej zwiqzanej z chorobq poprzez:
pomoc psychoIogicznq, doradztwo życiowe, wsparcie pedagogiczne na oddziałach onkoIogicznych
i podczas sesji wyjazdowych;

. zorBanizowania i przeprowadzenia turnusÓw wypoczynkowych z rehabiIitacjq dIa dzieci onkoIogicznie
i hematologicznie chorych wraz z rodzicami/opiekunami i rodzeristwem:

- dwutygodniowego w Rogowie koło Łodzi - dla dzieci w trakcie intensywnego Ieczenia,
. na Mazurach - d|a dzieci w ostatniej fazie |eczenia Iub bezpośrednio po |eczeniu;
. finansowania pobytÓw dzieci wraz z rodzicem/opiekunem na turnusach rehabiIitacyjnych

organizowanych przez firmy,,zewnętrzne,,;
. zorganizowania i przeprowadzenia po wojewÓdztwie łÓdzkim dwudniowej wycieczki krajoznawczo-

turystycznej dladzieci chorychwrazzrodzicami irodze stwemzokazji DniaDziecka;
1.4 inne dziatania:
o wo|ontariat . prowadzenie zajęć indywidua|nych i grupowych (np.: gry i zabawy, prace p|astyczne)

wypetniajqcych dzieciom hospitaIizowanym czas wo|ny od terapii;
. Wspomaganie procesu |eczenia i rehabiIitacji dzieci poprzez działania artystyczne: spektak|e teatraIne,

a także spotkania z interesujqcymi postaciami ze świata fiImu, mody, muzyki, sportu;
o arteterapia: dziatania artystyczne zwiqzane z dziecięcq produkcjq fiImowq w trakcie turnusu

w Rogowie;

2. W ramach programu ,,Punkt konsultacyjno-doradczy dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi"
Fundacja:
. udzieIała bezpośredniej pomocy psychoIogicznej, pedagogicznej, socjaInej, doradztwa życiowego -

rodzinom z terenu woj. łÓdzkiego;
. udzieIała pomocy specjaIistÓw poprzez informacje i konsu|tacje odbywajqce się drogq teIefonicznq

i maiIowq, a także w trakcie osobistych kontaktÓw - rodzinom spoza woj. łÓdzkiego.

Zgodnie zart.4 p. 1, pp. 6 i 7
Ustawy o dziataIności pożytku pubIicznego i o wo|ontariacie:

1. W ramach programu ,,Poprawy warunkÓw Ieczenia dzieci z chorobami nowotworowymi,, Fundacja
sfinansowała zakup specjaIistycznego Iasera do usuwania skutkÓw chemioterapii u dzieci
onkoIogicznie chorych, Ieczonych w ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej CentraInego
SzpitaIa K|inicznego U.M.w Łodzi.
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2. W ramach programu ,,Podnoszenia wiedzy spotecznej o chorobach nowotworowych, dawstwie
szpiku, profilaktyce nowotworowej" Fundacja:

. prowadziła edukację społecznq na temat chorób nowotworowych, profi|aktyki nowotworowej,
dawstwa szpiku oraz propagowała zdrowy sty| życia (np. wykład d|a uczniów XXXll Lo,

SP. nr 137 w Łodzi, akcja w oFF Piotrkowska pt' Gwiazdkoffo);
. prowadzita podczas imprez sportowych kampanie społeczno-informacyjne na temat chorób

nowotworowych i zapobieganiu im, informujqc też o ideach Fundacji;
. zachęcała do udzie|ania pomocy dzieciom, które sq w trakcie Ieczenia (np. Choinkowe

Eko-Zbiórki z Ku|turq, Międzynarodowe Targi Łódzkie).

3. W ramach ,,Programu szczepień dziewczqt przeciwko rakowi szyjki macicy,, Fundacja:
. prowadzita edukację społecznq na temat zapobieganiu chorobie oraz finansowata

szczepienia dziewczqt w wieku 9-L7 |at z terenu województwa łódzkiego zapobiegajqce

zakażeniu wirusem HPV, który wywotuje raka szyjki macicy i inne choroby narzqdów
płciowych.

4. W ramach programu ,,Sport to zdrowie" Fundacja:
. propagowała zdrowy sty| życia zrzeszajqc osoby amatorsko uprawiajqcych różne

dyscypI iny sportowe, które reprezentowaĘ barwy,, Krwi n ki,,;

. uczestniczyła w wie|u wydarzeniach sportowych, podczas których propagowała

idee Fundacji. Wspomagata organizatorów i kibicowata zawodnikom
reprezentujqcym ,,Krwinkę,,, którzy startowaIi w różnych zawodach biegowych
m.in' Majowym Pikniku Sportowym (w Wiqczyniu Do|nym);

Vll Biegu Fabrykanta;
. uczestniczyła w meczach futboIu amerykańskiego, kibicujqc drużynie WiIki

Łódzkie i propagujqc ideę pomocy dzieciom niepetnosprawnym W wyniku

choroby nowotworowej;

Zgodnie z art.4 p. L, pp.27
Ustawy o działaIności pożytku pubIicznego i o woIontariacie:

W ramach programu ,,SzkoIenie wo|ontariuszy pracujqcych z dziećmi onkoIogicznie
i hematologicznie chorymi" Fundacja:
. przeprowadzita kampanię mediaInq,,Nie wahaj się podarować godzinki, pomagaj z ekipq,,Krwinki,,,

zachęcajqc do podjęcia wo|ontariatu w,, Krwi nce,,
. rekrutowata wo|ontariuszy w łódzkich szkołach ponadgimnazjaInych i na uczeIniach wyższych;
. przeprowadzała wstępne rozmowy okreś|ajqce predyspozycje kandydatów do pracy wo|ontaryjnej,

a następnie szko|enia indywidua|ne oraz grupowe w zakresie: praw i obowiqzków
wo|ontariusza, wymagań formaInych, zagadnień z zakresu BHP, zagadnień zwiqzanych
z dziataInościq ||| sektora. W ramach szkolenia odbyty się zajęcia z ekspertami:
pedagogiem, psycho|ogiem, specjaIistq BHP, lekarzem onko|ogiem i pie|ęgniarkq

oraz przedstawicielami Fundacji.

Zgodnie z Art.4, p. 1, pp. 3

Ustawy o DziałaIności Pożytku PubIicznego i o Wo|ontariacie:

Fundacja czynnie uczestniczyta w następujqcych działaniach charytatywnych:
. Festiwal oPP ,,Procent d|a Łodzi,,w Manufakturze, podczas którego

prezentowała swojq dziataIność;
. Targi Pracy Socjalnej;
. Konferencja firmy Sll- GET.NET 20L7- Dzien Dawstwa Szpiku;
. akcja,,PodzieI się WigiIiq,,, zorganizowanqprzez po|ityków z regionu tódzkiego

m.in. na rzeczdzieci onkologicznie chorych;
. Dzień Krwiodawstwa;
. Targi Mikołajek i Sa|on Ciekawej Ksiqżki;
. Akademickie Targi Pracy UŁ;
. HaIowy turniej piłkarski ,,Wszyscy jesteśmy razem,,;
. Charytatywny Turniej Zumby dla podopiecznego Fundacji "Krwinka";
. Świqteczny Kiermasz w Pabianicach dIa podopiecznego Fundacji;
. Kiermasz ozdób Świqtecznych PrzedszkoIe Ksawerów dIa podopiecznego Fundacji ;

. Koncert charytatywny Piotra Roguckiego dla podopiecznej Fundacji ,,Krwinka;"
o Koncert charytatywny zespołu ,,Normalsi,, dIa podopiecznego Fundacji;

Druk: MPiPS



o Wernisaż charytatywny w Domu Kultury w Ksawerowie dIa podopieczneBo Fundacji;
. Akcja firmy Rossmann ,,Pomagamy jak umiemy";
. Piknik PKO BP;
. Vll Bieg Fabrykanta;
o V| Forum Pacjentów onko|ogicznych w Warszawie;
o Warsztatach ,,Zdrowe Pobudki,, w ramach projektu ,,Sieć d|a Zdrowia,,,

organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
. X ogó|nopo|skim Forum Liderów organizacji Pacjentów;
. spotkaniu ogó|nopolskiej Loży Kobiet Biznesu;
. Radzie organizacji Pozarzqdowych Województwa Łódzkiego;
o Forum organizacji Pacjentów- Światowy Dzień Chorego;
r ll Forum narzecz onkologii UNICORN;
. Plebiscycie Super Bohaterka-konkurs gazety Wysokie Obcasy,

gdzie do nagrody nominowana byta prezes Elzbieta Budny;
. Uroczystym otwarciu p|acu zabaw Fundacji ,,Dom W Łodzi,,;

1',2. Zasięg terytoriaIny prowadzonej p rzez
organizację dziatalności pozytku publicznego

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

.t] najblizsze sąsiedztwo (osied|e, dzielnica, sotectwo, wieś, p rzYsiotek)

n gmina n wojewodztwo

t] kilka gmin m kilka WojewÓdztw

n powiat n cafu kraj

t] ki|ka powiatÓw n poza granicami kraju

2.L, Liczba odbiorcÓw dziatan organizacji

(Należy oszacowaĆ liczbę odbiorcow dziatan organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne iosoby prawne)

Osoby fizyczne 4700

Osoby prawne 52

2.2. lnformacje na temat
innych (niż Wymienionych w
pkt 2.1) odbiorcÓw, hd rzecz
ktorych organizacj a dziatata

( N p. zwie rzęta, zabytki )

3l

3. 1. organizacja prowadzita dziataIność nieodptatnq pozytku publicznego

Ę*

Ęe}*"

Tn$r

FJ i*

3.2. Na|eży padac informację na temat przedmiotu działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczyml Wraz Ze
wskazaniem sfer/y dziatalności pożytku publicznego, o ktorych
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnio 2aB r. o dziatalności
pożytku publicznego i o wolontariocie (Dz. U. z 201-a r. Nr 234, poz.
7536, z poźn. Zm.), a także kodu/ow.l.ld:ilcJ..i'klj.l.i

odpowiadajqcego/ych tej dziatałności. Jeś|i orga nizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje dziatalności nieodpłatnej, należy podać
informację na temat trzech gtownych rodzajow działolności (podanie
maksymalnie 3 kodow), zaczynajqc od gtÓwnego przedmiotu
działaIności
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Sfera dziatalności pozytku
publicznego

Przed miot dziataI ności Numer Kodu (PKD)

pomoc spoteczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
Życiowej oraz
wyrÓwnywanie szans tych
rodzin i osÓb

. refunda cja zakupu
lekow
. finansowanie
rehabilitacji
o organizacja oraz
finansowanie
transportu dzieci do
szpitaIi i domÓw
. zapewnienie
odpowiednich
Wa ru n kÓw

socjalnobytowych
dzieciom w trakcie
leczenia
(finansowych i

rzeczowych )

. po krywa n ie kosztow
pobytu w szpitalu lub
hotelu opiekunow
dzi eci
h os p ita lizowa nych
. finansowanie statej
pomocy
psychologicznej,
doradztwa Życiowego
orazwsparcia
ped agogi cz nego
o organizacja imprez i

u roczystości
okoIicznościowych w
szpitalu (w tym
u pomin ki)
. pomoc w spotecznej
adaptacji dzieci
cierpiqcych na choroby
nowotworowe i

hematologiczne oraz
ich rodzin
. organizowanie i

przeprowadzanie
tu rn usÓw
wypoczyn kowych z

rehabilitacjq d!a dzieci
w tra kcie intensywnego
leczenia o raz dzieci w
ostatniej fazie leczenia
lub bezpośrednio po

leczeniu
o przlstosowanie
(generalny remont)
lokali mieszkalnych dla
dzieci w trakcie leczenia
on kologicznego wraz z
rodzicem/opiekunem

BB.99.Z
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ochrona ipromocja
zd rowia

o p!'owadzenie edukacji 185.59. B

spotecznej na temat
chorÓb
nowotworowych i

p rof ila ktyki
nowotworowej
r pl'owadzenie edukacji
spotecznej w zakresie
dawstwa szpiku i krwi
o propagowa nie
zd rowego stylu zycie
m.in. poprzez
wspÓtorganizacje
zawodÓw sportowych,
np. biegÓw, podczas
ktÓrych Fundacja
propagowata ideę
pomocy dzieciom
onkologicznie chorym.
. realizacja programu
szczepieri dziewczqt
przeciwko wirusowi
HPV; edukacja
spoteczeristwa w tym
za kresie och ro ny
zdrowia
. rekrutacja i szkolenie
wolonta riuszy
pracujqcych z dziećmi
onkologicznie i

h em atologicz n ie

chorymi oraz podczas
dziata zewnętrznych.
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5.f. Należy podać informację no temqt przedmiotu dziatalności
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej dziataIności w okresie
s p r a W a z d a w c zy m, a t a k ż e ko d u / o w 

"d"":'j.$i.f;t" -łill.|i:
odpowiadajqcego/ych tej dziataIności. Jeśli orga nizacjo prawodzi
więcej niż 3 rodzaje dziatalności gospodarcz-ej, należy podać
informację na temat trzech głownych rodzajow dziatalności (podanie
maksymalnie 3 kodow), zaczynajqc od głÓwnego przedmiotu
działqIności

l,l I
li:,r:i

ii,
rrr,l

[,.
lrtri

L. Łqczna kwota przychodÓw organizacji ogÓtem (zgodnie z rachunkiem wynikÓw/zyskÓw i strat) 5,011,,065.79 zt

a) Przychody z dziatalności nieodptatnej pozytku pub|icznego 3,464,873.39 zł

b) Przychody z dziatalności odptatnej pozytku publicznego 0.00 zt

c) Przychody z działaIności gospodarczej 0.00 zt

d) Przychody finansowe 159,885.00 zt

e) Pozostate przychody 1,386,307 .40 zt

i
iitt

t

ir,

liii i ,i
,il

i

2.L. Przychody z L% podatku dochodowego od osob fizycznych I,022,226,86 zł

2.2, Ze źrÓdet publicznych ogÓtem: 0.00 zt

a) ze środkow europejskich W rozumieniu przepisÓw o finansach pub|icznych 0.00 zt

b) ze środkÓw budzetu pa lstwa 0.00 zt

c) ze środkÓw budzetu jednostek samorzqdu terytoria!nego 0.00 zt

d) ze środkÓw pa stwowych funduszy ce|owych 0.00 zt

f .3. Ze źrodet prywatnych ogotem: 2,475,B3L.29 zł

a) ze sktadek cztonkowskich 0.00 zt

b) z darowizn od osÓb fizycznych 2,342,L44.90 zt

c) z darowizn od osÓb prawnych 100,686.39 zt

d) z ofiarności publicznej (zbiorek publicznych, kwest) 0.00 zt

e) ze spadkÓw, zapisow 0.00 zt

f) z wpływÓw z majqtku (w szczegÓ|ności sprzedaży Iub wynajmu składnikÓw majqtkowych) 33,000.00 zt
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f .4, Z innych źrodet l_,513,007 .64 zt

3.1. Stan środkÓw pochodzqcych z 1% podatku dochodowego od osÓb fizycznych na pierwszy dzien
roku sprawozdawczego

L23,472,93 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od osÓb fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogÓłem

978,767.64 zł

3.3. Dziatania, na ktÓre wydatkowano środki pochodzqcezI% podatku dochodowego od osÓb fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczegÓ|ności okreś|one w pkt ||.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

L 1)pomoc spoteczna, W tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrÓwnywanie szans tych rodzin i osÓb
2)ochrona i promocja zdrowia
3)działaIność charytatywna, a także promocja i organizacja pracy woIontariuszy na oddziatach
onkoIogicznych oraz podczas dziata zewnętrznych.

897,242.47 zt

3.4. Ce|e szczegÓłowe, w rozumieniu przepisÓw o podatku dochodowym od osÓb fizycznych, wskazane przez podatnikÓw
podatku dochodowego od osÓb fizycznych, na ktÓre organizacja pożytku pubIicznego wydatkowata najwięcej środkÓw
pochodzqcych z I% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczYm wraz z wydanq kwotq

L Wskazanie przez podatnikÓw odbiorcÓw (podopiecznych fundacji) kwot 1% podatku

dochodowego od osÓb fizycznych
233,502.95 zt

lnformacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
il

4.

l

Koszty ogÓtem

Wit'.ł : .wr7so kośĆ

'i.. . kosztÓw .. 

. 
..

finaniowana lz ty,

4,L, Koszty orga nizacji w okresie sprawozdawczym ogÓtem: 2,3t8,793.45 zł 978,767.64 zł

a) kosztY z tytutu prowadzenia nieodptatnej dziatalności pozytku publicznego B35,645 .36 zł 779 ,456.1"4 zt

b) kosztY z tytutu prowadzenia odptatnej działaIności pozytku pubIicznego 0.00 zt 0.00 zt

c) kosztY z tytutu prowadzenia dziatalności gospod arczei 0.00 zt

d) koszty finansowe 90 "9f zt

e) koszty administracyjne 24,89L.39 zł

f) pozostate koszty ogołem L,458,165 .78 zt L99,3L1,.50 zt

0.00 zt

5. Wynik działa|ności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku pub|icznego |ub działa|ności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik dziataIności nieodptatnej pozytku publicznego 2,629,228.03 zt

5.2. Wynik dziatalności odpłatnej pozytku publicznego 0.00 zt

5.3. Wynik dziataIności gospod arczej 0.00 zt

W tym: Wysokość środkÓw przeznaczona na dziatalność pozytku pub|icznego 0.00 zt

it
I

i iil

'

,

iil r

|f z podatku dochodowego od osob prawnych 503, L25.00 zt
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1. organizacja korzystata z następujqcych
zwolnien

(Na|eży wskazać jednq lub więcej pozycji wraz z kwotq
p rzyzn a nego zwo I n ie n i a )

.|F z podatku od nieruchomości

r z podatku od czynności cywilnoprawnych

r z podatku od towarÓw i usług

f z optaty skarbowej

r z optat sqdowych

f z innych zwolnien, jakich:

f nie korzystata

1 ,400.28 zł

0.00 zł

0'00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2. organizacja korzysta|a z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki pubIicznej

radiofonii iteIewizji o prowadzonej działaIności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie zart.23a
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 7992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2OtL r. Nr 43, poz.2f6, z

pÓźn. zm.)

|- własność

3' organizacja korzystata z uprawnienia do nabycia na szczegÓ|nych zasadach |* użytkowanie wieczyste

prawa własności Iub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 17 najem
Skarbu Paristwa Iub jednostek samorzqdu terytorialnego, Iub zawarła na

preferencyjnych warunkach z podmiotami pubIicznymi umowy użytkowania, f* użytkowanie
najmu, dzierżawy |ub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujqce prawo: ł- użyczenie

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji) r dzierżawa

[* nie korzystała
iilrr,:

lli

,l
ll

1.

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 jeś|i obecnie nie sq już zatrudnione w

organizacji)

6.0 oso b

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracyW przeliczeniu na

pelne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie noleży zsumowoć wszystkie osoby zdtrudnione na podstowie stosunku procy w
poszczegÓlnych miesiqcach w okresie sprowozdowczym (wraz z ułamkami odpowiodqjqcymi części etotu, np.0,5 w
przypadku osoby zotrudnionej no pÓł etatu), dodoć do siebie sumy zotrudnionych z 72 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisoć z dokładnościq do 1 miejsco po prfecinku)

4. 5 etatow

1.3' Liczba osÓb w organizacji świadczqcych ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 9.0 osob

ii. :

ilr ii

'l

2.L, organizacja posiada CzłonkÓw

Tm$ę

l'J is

{-'

*.*

f .2. Liczba cztonkow organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku sprawozdawczego
0.00 oSÓb fizycznych

0.00 osob prawnych
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3.1.. organizacja korzystała ze świadczćń wykonywanych przez wo|ontariuszy
(zgodnie z ustawą z dnio 24 kwietnia 2o0g r' o dziołalności pożytku publicznego i o wolontoriocie, wolontoriuszomi są osoby

fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonujq świodczenia nd rfecz organizocjL niezoleżnie od tego, czy sq to
osoby niezwiqzone z organizacjq, czło'nkowie, procownicy, osoby śWiadczące usługi na padstowie uWwy Cywilnoprawnej
czy p rzedstawiciete wło d z o rga ni zacji )

3.2. Liczba Wolontariuszy wykonujqcych świadczenie na rzecz organizacji przei okres króts1v niż 30

dni
(Kożdy wotontoriusz powinien być ticzony Ęlko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych no rzecz orgonizacji w

okresie sprawozdawczym i czosu procy)

22.oa osÓb

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczqce usługi na podstawie
W umowycywiInoprawnej,członkowieorganuzarzqdzajqcego
tym' 

o) ** "*u

10.00 osob

12.00 osob
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3.3. Liczba wo|ontariuszy wykonujqcych świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesiecv

(Kożdy wolontqriusz powinien być liczony tylko roz, niezależnie od liczby świadczeń wykononych na rzecz orgqnizacji W

okresie sp rawozdawczym)

14.00 osob

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczqce ustugi na podstawie
W umowycywi|noprawnej,cztonkowieorganu zarzqdzajqcego

0.00 osob

tym' 
o) *e osoby 14.00 osob

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych świadczenie na rzecz organizacji przez okres dtuższy niż 6

miesiecv
(Każdy wolontariusz powinien być liczony Ęlko roz, niezoleżnie od liczby świodcze wykononych no rzecz organizocji oKw
okresie sprawozdowczym )

10.00 osob

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczqce usługi na podstawie
W umowycywiInoprawnej,członkowieorganu zarzqdzajqcego

0.00 osob

tym' 
b) r.e osoby 10.00 osob

1.Łqczna kwota wynagrodze (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 294,242.50 zł

a) z tytutu umow o pracę 27a,231 .76 zł

- wynagrodzenie zasadnicze 270,231 .76 zł

n agrody 0.00 zł

premie 0.00 zł

inne świadczenia 0' 00 zł

b) z tytutu umÓw cywilnoprawnych 24,01a.74 zł

2. Łqczna kwota wynagrodzeri wyptaconych przez arganizację pracownikom oraz osobom
świadczqcym usługi na podstawie umowy cywiInoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq działalnościq
pożytku publicznego

294,242.50 zł

W a) w zwiqzku Z prowadzonq działalnościq odptatnq pożytku pub|icznego 0.00 zł

tym: 5) w zwiQzku z prowadzonq dziatalnościq nieodptatnq pozytku publicznego 294,242.50 zł

3. Łqczna kwota wynagrodzen wyptaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczqcym ustugi na podstawie umowy cywiInoprawnej w zwiqzku z prowadzonq dziataInościq
gospodarczq organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego cztonkom organu
zarzqdzajqcego organizacji, w|iczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywiInoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie noleży: 1.numować wszystkie kwoty Wynogrodze wypłocone w ciqgu
roku sprowozdawczego (wliczojqc wynagrodzenie zasodnicze, nagrody, premie i inne świadczenio oraz umowy
cywilnoprowneI 2' podzielić zsumowanq kwotę przez 72 (miesięcy)

0'00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroIi Iub nadzoru, w|iczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
(potrz komentorz do punktu 4)

125.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego członkom innych,
niż organu zarzqdzajqcego, kontro|i Iub nadzoru, organÓw organizacji, wIiczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywiInoprawne
(potrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom

organizacji, w|iczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczqcym usługi na podstawie umowy cywiInoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

20,734.37 zt
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8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarzqdzajqcego, w|iczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego cztonkom organu
kontroIi Iub nadzoru, w|iczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

1 ,500 '0a zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom innych,
niż organu zarzqdzajqcego, kontroIi Iub nadzoru, organÓw organizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywiInoprawne

0'00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego pracownikom

organizacji, w|iczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wynagrodzenia wyptaconego osobom świadczqcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8.546 .aB zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczqce Wynagrodzen
(Można podzielic się z opiniq publicznq dodatkowymi uwaqami dotyczqcymi
poziomu lub konstrukcji Wynagrodzen W organizacji, WÓWCZas należy Wpisac

te uwaqi w przygotowane pole)

W pozycj! 7 wykazano przeciętną kwotę brutto ŁĄCZNEGO
miesięcznego Wynagrodzenia w fundacji d!a WSZYSTKICH
pracownikow i zleceniobiorcow. Kwota ta stanowa 1,12
Wszystkich Wynagrodzen Wypłaconych w 2a17r.
pracownikom i zleceniobiorcom Fundacji.
Srednie miesięczne Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę
Wyniosło 4 200,02 zt brutto, a Średnie miesięczne
Wynagrodzenie z tyt. umowy cywilnoprawnej . BB0,45 zł.

..:

Vll. lnformacja o udzielonych
. . .,,. 'l.t,

1. organizacja udzielata poiYczek pienięznych

0.00 zt2. Wysokość udzielonych pozyczek pienięznych

3. Statutowa podstawa p rzYznania pozyczek pienięznych

m--','.,'.
VIl|. Informacja o działalności zleconej
sprawozdawczym

organizacji
I '.1..'t .r , rt

pożytku publicznego przezorgany administracji publicznej w okresie

1. organizacja reaIizowata zadania zlecone przez organy jednostek samorzqdu terytoriaInego
Tnk

I'Ji*

!,

(.;'

2. |nformacja na temat gtÓwnych rea|izowanych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego głÓwny(-e) cel(e), nazwę organu udzielajqcego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp lNazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielajqcego dotacji Kwota

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania z|econe przez organy administracji
rzqdowej Iub pa stwowe fundusze ceIowe

t

l.ł

Tak

f'J i*

4. Informacja na temat reaIizowanych zada i kwot dotacji otrzymanych na ich reaIizację
(Nąleżv podać nazwę zodania, jeqo qtowny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielajqcego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp I Nazwa zada nia Cel(-e) zadania Nazwa organu udzie!ajqcego dotacji Kwota

lX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizacĘ pożytku pub|icznego w okresie sprawozdawczym zamÓwie

,;:i:ły;:,, 
realizowane3amÓtłlienia publiczne w rozunieniu ustafu| z dnia 29 st}lczttio zou,, _ p,"*o zamÓwieti publicznych (Dz. lJ.

z 2010 r,, Nr J13,, ,poz,

1. W okresie sprawozdawczym orga nizacja realizowata zamÓwienia pubIiczne

t Tn$E

l'{in
'i

2. Informacja na temat reaIizowanych zamÓwieri i kwot otrzymanych na ich rea|izację
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Lp Przedmiot zamowienia Nazwa organu Kwota

! nformacje uzu pełniajqce
itiilli

X.

1' Wykaz spÓłek, w ktÓrych organizacja posiada co najmniej 20% udzia|Ów lub akcji w kapita|e zakładowym Iub co najmniej 20%

ogÓ|nej Iiczby głosÓw w organie stanowiqcym spÓłki

Lp Nazwa spotki Siedziba spÓłki Y" udziatow
lub akcji w

kapitale

% udziału W ogolnej
liczbie gtosow

2. Wyk az f undacji, ktÓrych orga nizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

organ kontrolujqcy Liczba kontroliLp

4. organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy zdnia29
września 1994r. o rachunkowości (Dz. U'z2oo9 r. Nr 152, poz. I2f3,zp6źn. zm.) |ub

rozporzqdzenia Ministra FinansÓw z dnia23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiqzku badania
sprawozdari finansowych organizacji pożytku pubIicznego (Dz. U. Nr 285, poz'2852|

ł:-." Tmliq

f'lini. {.

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, ktÓrymi orgonizacjo chciataby podzielić się z opiniq publicznq)

Kwoty w pozycjach |||.2'3 b) i c) stanowią rÓwniei wartość darÓw rzeczowych.
Wymieniona w pozycji |||. 5.1 kwota 2.629.228,03 stanowiąca wynik nieodpłatnejdziałalności poiytku publicznego,
zawiera darowizny imienne d|a 3 podopiecznych Fundacji w wysokości 2.2oo'748'50 zł. RoŹnica w wysokości
428.479,53 stanowi Środki jakie Fundacja p|zeznacza na finansowanie działa|ności na rzecz dzieci onko|ogicznie
chorych w pienłszych 6-8 miesiącach roku 2017 r. , kiedy brak jest wpływÓw 1o/o a caty czas są finansowane
działania niosące pomoc dzieciom.
W roku 2017 Fundacja wydatkowała kwotę 188.220,84 zł na modernizację budynku otzymanego w spadku w roku
2016, ktÓra została ujęta na koncie środkÓw tnłałych w budowie.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach 26127.09.2o17r kontro|ę prawidłowości księgowania dokumentÓw na
kontach, umowy zlecenia, rachunkido tych umow oraz ZUS w okresie stycze -czerwiec2O17r.
W dniach 23124.10.2017r kontro|a prawidłowości: 1) księgowania dokumentÓw na kontach za okres |ipiec.wrzesie ,

2)na|iczania podatku dochodowego od os. fiz. od 01 do 09.2017r. 3) sporządzania deklaracji, raportow składek ZUS i

terminowości wpłat.
W dniach 4 i 29.04'2017r oraz 5 i 12'06,2017r skontro|owano: 1) środki pienięzne z wpłat ogo|nych i imiennych 1%
podatku pod kątem wph7wÓw iwydatkÓw; 2) roz|iczenia z budżetem: ZUS, US; 3) zarok 2016: bi|ans, rachunek
zyskÓw i strat, informację dodatkowąoraz sprawozdanie merytoryczne'

Czytelny podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych do Elzbieta Budny 11.07 .2018 r

sktadania oświadcze Woli W imieniu
organizacji

Data wypetnienia sprawozdania

Druk: MPiPS


