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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MALBORSKA Nr domu 14 Nr lokalu 5

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-286 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 608335326

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-10-17

2018-06-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 141197341 6. Numer KRS 0000290920

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

Kamil Dolecki Prezes Zarządu TAK

Szymon Bubiłek Członek Zarządu TAK

Aleksandra Tobota-
Różańska

Członek Zarządu TAK

Paulina Gmaj Członek 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magdalena Ścibor Komisja Rewizyjna TAK

Iwona Zawistowska Komisja Rewizyjna TAK

Andrzej Tabaka Komisja Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI I CZERNIAKI SARCOMA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie 
działań na rzecz ochrony zdrowia obywateli, w tym:
a) wspierania leczenia chorób nowotworowych, w szczególności mięsaków 
(SARCOMA) oraz czerniaków (MELANOMA), z zachowaniem światowych 
standardów,
b) zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki 
lub czerniaki i ich rodzinom,
c) udzielania pomocy społecznej chorym na mięsaki lub czerniaki, 
znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
d) wspierania ochrony praw chorych na mięsaki lub czerniaki i ich rodzin,
e) przybliżenia społeczeństwu problematyki związanej z chorobami 
nowotworowymi, a zwłaszcza mięsakami i czerniakami,
f) promowanie rozwoju sportu i aktywności fizycznej jako ważnej sfery 
życia dostępnej dla wszystkich środowisk, grup społecznych oraz 
wiekowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez podejmowanie 
następujących działań:
a) współpracę z ośrodkami klinicznymi, leczącymi chorych na mięsaki lub 
czerniaki,
b) organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się 
problematyką nowotworową, w tym mięsakami lub czerniakami,
c) udział w imprezach, organizowanych na rzecz walki z chorobami 
nowotworowymi,
d) upowszechnianie wiedzy o mięsakach oraz czerniakach i najnowszych 
sposobach profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia,
e) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i 
rehabilitacji chorym na mięsaki lub czerniaki, pozostającym w trudnej 
sytuacji finansowej,
f) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na pomoc chorym na 
mięsaki lub czerniaki w zakresie leczenia i rehabilitacji,
g) organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
h) współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami, 
wspierającymi działalność Stowarzyszenia,
i) występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz 
innych instytucji systemu opieki zdrowotnej,
j) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi 
na rzecz walki z nowotworami,
k) członkostwo w krajowych i zagranicznych federacjach, skupiających 
organizacje z obszaru ochrony zdrowia,
l) nawiązywania kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w 
kraju i za granicą,
m) dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w 
zakresie leczenia mięsaków i czerniaków,
n) prowadzenie działań edukacyjnych i organizowanie wydarzeń w 
obszarze sportu i aktywności fizycznej dla wszystkich niezależnie od stanu 
zdrowia i wieku, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
o) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej ośrodkom leczenia 
nowotworów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie prowadzi działania mające na celu podnoszenie jakości leczenia onkologicznego w Polsce, wsparcie pacjentów w 
trakcie terapii i ich bliskich, działania profilaktyczne i edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania nowotworom.

Powyższe cele realizowane były z należytą starannością poprzez prowadzenie porad tzw. „drogowskazu" dla pacjentów i ich 
bliskich w obszarze leczenia, wsparcia socjalnego w zakresie refundacji kosztów dojazdów do referencyjnych klinik dla 
najbardziej potrzebujących pacjentów, refundacji zakupu protez i leków. Ponadto Stowarzyszenie aktywnie zabierało głos w 
konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce zdrowotnej. Ważnym aspektem funkcjonowania Stowarzyszenia jest 
ciągła obserwacja i współpraca z różnymi grupami społecznymi, instytucjami a w szczególności tymi które odgrywają największe 
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znaczenie dla jakości leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

I. Porady udzielane pacjentom i ich bliskim:
Ta forma pomocy prowadzona jest od początku powstania Stowarzyszenia, czyli od 2007 roku. Szacunkowa liczba porad tzw. 
"drogowskazu" mieściła się w zakresie ok. 970. Porady inicjowane była poprzez rozmowę telefoniczną, pocztę elektroniczną i 
tradycyjną oraz kontakt bezpośredni w punkcie konsultacyjnym przy ulicy Mickiewicza 63 w Warszawie. Adresatami 
zdecydowanej większości porad byli pacjenci i ich opiekunowie z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie i Instytutu Matki 
i Dziecka w Warszawie. Przyjazną formą wsparcia okazała się aktywność zainicjowana przez Ewę Styś, która polegała na 
zachęceniu do dzielenia się historiami z leczenia przez byłych i obecnych pacjentów na mediach społecznościowych oraz stronie 
internetowej. 

II. Pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących:
Pomoc dedykowana jest dla osób zamieszkujących w Polsce i ich bliskich, którzy w czasie kwalifikowania się do programu nie 
mieli warunków finansowych umożliwiających dojazd do referencyjnych ośrodków, leczenie i rehabilitację. W 2020 roku 
Stowarzyszenie udzieliło 110 dofinansowań, a ich odbiorcami byli w głównej mierze dorośli pacjenci z Narodowego Instytutu 
Onkologii w Warszawie oraz dzieci i młodzież z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Ponadto 21 grudnia 2020 roku zakupiono 
i wręczono prezenty dla dzieci z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD. Rok 2020 ze względu na 
pandemię był niezmiernie trudny zarówno dla pacjentów jak i szpitali. Ograniczenia zasobów personelu medycznego,  trudności 
w dostępie do środków ochrony osobistej i dezynfekujących na tle licznych zachorowań na COVID po części paraliżował polską 
służbę zdrowia. Stowarzyszenie od samego początku pandemii włączyło się w akcję pomocy szpitalom, poprzez organizację 
Programu „Tarcza dla Onkologii” – działań wspierających zakupy najpotrzebniejszych materiałów szpitalnych. W ramach tego 
Programu, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi: PARS – Polskie Amazonki – Ruch Społeczny, Fundacją Onkologiczną 
Nadzieja, Fundacją Carita i Onkocafe zrealizowano Projekt "Łączymy siły, zwiększamy wsparcie". W ramach Programu wsparcie 
uzyskało ponad 90 szpitali w Polsce. 

III. Udział w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną zdrowia:
1. W dniach 31.01- 02.02.2020 członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w corocznej, międzynarodowej konferencji na rzecz 
poprawy jakości leczenia pacjentów z mięsakami - organizowanej przez Sarcoma Patients EuroNet w Mediolanie.
2. 06 luty 2020 – udział Kamila Doleckiego w Konferencji „Strategia i co dalej?” z okazji Międzynarodowego Dnia Waliki z 
Rakiem, dot. Narodowej Strategii Onkologicznej.
3. W dniu 7 luty 2020 podczas obchodów Światowego Dnia Chorego członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w XIV Forum 
Organizacji Pacjentów, na której Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w konkursie „Dla Zdrowia i Pacjenta” w kategorii Prawa i 
bezpieczeństwo pacjenta.
4. 08 lipiec 2020 – udział Kamila Doleckiego w debacie "Immunoterapie: jak wykorzystujemy nowe możliwości leczenia".
5. Lipiec 2020 - działania edukacyjne dot. profilaktyki nowotworów skóry w ramach cyklu edukacyjnego Akademii Czerniaka: 
Skóra Pamięta, a także włączenie się w aktywizację społeczeństwa do podpisania petycji dot. Refundacji terapii adjuwantowej w 
leczeniu czerniaka.
6. 21 lipiec 2020 - Szymon Bubiłek w wywiadzie dla MedicalPress.pl opowiedział o sytuacji w pandemii pacjentów z czerniakiem.
7. Sierpień 2020 wsparcie działań kampanii edukacyjnej „Rak UV” poświęconej niebarwnikowemu nowotworowi złośliwemu 
skóry - rakowi kolczystokomórkowemu.
8. 18 wrzesień 2020 - udział Kamila Doleckiego w spotkaniu Polskiej Grupy Mięsakowej.
9. 15 październik 2020 - prezentacja raportu o raku kolczystokomórkowym w ramach Kampanii „RakUV”. Podczas spotkania głos 
zabrali eksperci medyczni i przedstawiciele organizacji pacjenckich - PARS - Polskie Amazonki - Ruch Społeczny i Stowarzyszenia 
Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.
10. 20 październik 2020 -  w audycji „Wieczór RDC”  prof. Piotr Rutkowski i Szymon Bubiłek opowiedzieli o zainicjowanej m.in. 
przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma Kampanii  „RakUV” dot. raka kolczystokomórkowego.
11. 20 listopad 2020 - udział Szymona Bubiłka w 25. Wielkiej Gali Integracji. 
12. 05 grudzień 2020 - udział Kamila Doleckiego w Warsaw Sarcoma Meeting. 
13. 09 grudzień 2020 - udział w Zimowej Akademii Dobrych Praktyk, organizowanej przez Polską Koalicję Pacjentów 
Onkologicznych.
14. 15 grudzień 2020 - udział w Konferencji Onkologia 2020, Kamil Dolecki i Szymon Bubiłek wyrazili swoją opinie nt. 
doświadczeń związanych z Ratunkowym Dostępem do Terapii Lekowej.
15.  Ponadto Kamil Dolecki został powołany na członka Komitetu Narodowego Portalu Onkologicznego w ramach Narodowej 
Strategii Onkologicznej realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

 IV. Onkobieg:
Choroba nowotworowa i profilaktyka zdrowotna to poważne wyzwanie w sferze życia publicznego. W odpowiedzi na 
wzrastające wskaźniki związane z zachorowalnością na nowotwory - Stowarzyszenie przez cały rok promuje działania 
profilaktyczno-edukacyjne w ramach Programu „Onkobieg". Finałem działań w ramach Onkobiegu jest corocznie organizowany 
bieg. „Onkobieg Razem po zdrowie!" to pierwsza w Polsce charytatywna impreza biegowa o tematyce onkologicznej 
organizowana od 2008 roku. Początkowym celem "Onkobiegu Razem po zdrowie!" było zamanifestowanie wsparcia dla 
pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego poprzez udział w biegu. Z czasem oprócz wyżej wymienionego celu doszły 
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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)

społeczeństwo polskie, pacjenci onkologiczni

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

10000

60

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

działania o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym tj. promowaniem m.in. aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych 
i wsparcie socjalne dla najbardziej potrzebujących pacjentów. Od 13 lat uczestnicy Onkobiegu przybywają pod Narodowy 
Instytut Onkologii przy ul. Roentgena 5, aby wesprzeć pacjentów w trakcie terapii onkologicznych i ich rodziny. W 2020 roku ze 
względu na pandemię , Onkobieg miał formułę hybrydową.  13-go września przy  Narodowym Instytucie Onkologii  powstało 
studio , z którego organizatorzy   za pośrednictwem mediów społecznościowych relacjonowali   rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi, wśród których znaleźli się specjaliści z obszaru zdrowia, sportu i pacjenci. Bieg pod NIO odbył się na miarę możliwości 
związanych z przepisami. Kilkunastoosobowe grupy wystartowały w godzinach 9:00 – 13:00. Dzięki zebranym środkom 
zakupiono m.in. sprzęt medyczny dla NIO i IMiD: głowicę endowaginalną, 2 dermatoskopy, USG, EKG, iluminator do żył i komorę 
grzewczą, wózki medyczne i przepływowe lampy bakteriobójcze.

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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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

1 działalność charytatywnej

a) współpraca z ośrodkami klinicznymi, 
leczącymi chorych na mięsaki lub czerniaki,
b) organizowanie szkoleń, spotkań ze 
specjalistami, zajmującymi się problematyką 
nowotworową,
w tym mięsakami lub czerniakami,
c) udział w imprezach, organizowanych na rzecz 
walki z chorobami nowotworowymi,
d) upowszechnianie wiedzy o mięsakach oraz 
czerniakach i najnowszych sposobach 
profilaktyki,
diagnostyki oraz leczenia,
e) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w 
zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na 
mięsaki lub czerniaki, pozostającym w trudnej 
sytuacji finansowej,
f) pozyskiwanie środków finansowych i 
rzeczowych na pomoc chorym na mięsaki lub 
czerniaki
w zakresie leczenia i rehabilitacji,
g) organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
h) współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz 
organizacjami, wspierającymi działalność 
Stowarzyszenia,
i) występowanie z wnioskami i petycjami do 
Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji 
systemu opieki zdrowotnej,
j) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i 
fundacjami, działającymi na rzecz walki
z nowotworami,
k) członkostwo w krajowych i zagranicznych 
federacjach, skupiających organizacje z obszaru 
ochrony zdrowia,
l) nawiązywania kontaktów z podobnymi 
instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
m) prowadzenie działań edukacyjnych i 
organizowanie wydarzeń w obszarze sportu i 
aktywności fizycznej dla wszystkich.

88.99.Z 23 010,94 zł

2 działalność charytatywnej

Przeciwdziałanie nowotworom w ramach 
Onkobiegu jako całorocznego projektu 
realizowanego w Stowarzyszeniu, w tym 
działania edukacyjne z zakresu profilaktyki 
nowotworów;
Wsparcie merytoryczne zespołów medycznych w 
ramach szkolenia dla pielęgniarek oraz lekarzy 
Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowy 
Instytut Badawczy im. Marii Curie- Skłodowskiej 
w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka; 
występowanie z wnioskami i petycjami do 
Ministerstwa 
Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki 
zdrowotnej;

94.99.Z 3 835,16 zł
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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) 938 914,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 763 159,19 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 60 650,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 97 243,50 zł

d) przychody finansowe 69,36 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

W ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego pokrywane były częściowo 
kosztów organizacji i działań logistycznych 
związanych z wydarzeniem edukacyjno-
sportowym o nazwie 13 Onkobieg. Razem 
po zdrowie!, który ma na celu aktywizację 
wszystkich grup społecznych, bez względu 
na wiek, sprawność. 
Ma zachęcać społeczeństwo do aktywności 
fizycznej, która jest bardzo ważna w 
profilaktyce nowotworowej. Finasowanie 
tej działalności było pokrywane z innych 
źródeł niż sfera 1% podatku od osób 
fizycznych.

94.99.Z 9 587,90 zł

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

1 73.11.Z

Sponsoring oraz sprzedaż środków ochrony osobistej podczas kampanii związanej z 
wspieraniem szpitali w walce z epidemią COVID-19.  
Podnajem części lokalu zajmowanego przez Stowarzyszenie na rzecz spółki, której w 100% 
akcjonariuszem jest Stowarzyszenie.
Sponsoring od podmiotów gospodarczych w ramach corocznych działań Stowarzyszenia 
związanych z edukacją, projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach, w tym 
w Internecie.
Działalność gospodarcza stowarzyszenia ma jedynie charakter pomocniczy (wpierający).
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37 893,18 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 77 727,53 zł

e) pozostałe przychody 17 792,53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 762 509,51 zł

2.4. Z innych źródeł 60 784,36 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 458,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 38 351,58 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

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

1 Finansowanie leczenia w ramach Dofinansowanie dojazdu pacjentów do COI Warszawa 13 423,05 zł

2 Sprzęt medyczny dla szpitali w ramach Tarcza dla onkologii 11 505,47 zł

3 Przeciwdziałanie nowotworom w ramach Onkobieg 9 587,90 zł

4 Wsparcie merytoryczne zespołów medycznych w ramach Szkolenie dla pielęgniarek 3 835,16 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

60 000,00 zł

0,00 zł

17 727,53 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:

8 532,50 zł

111 579,11 zł

545 154,40 zł

0,00 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)

97 243,50 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 186 058,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -79 006,49 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 96 756,74 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 768 775,77 zł 38 351,58 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

577 100,47 zł 26 846,10 zł

139 656,49 zł 9 587,90 zł

486,76 zł

256,54 zł

51 275,51 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 917,58 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 96 756,74 zł

0,00 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

15 312,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

1 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)

0,75 etatów

9 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

62 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)

106 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

94 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 81 252,00 zł

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

81 252,00 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)

633,33 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) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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)  

2 100,00 zł

3 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

25 200,00 zł

25 200,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 56 052,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 40 984,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 40 268,00 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

3 800,00 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

0,00 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)

Członkowie zarządu pełnią funkcje nieodpłatnie, 
wynagrodzenie jednego z członków zarządu wynika z 
działalności niezwiązanej z pełnioną funkcją.

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

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

2 800,00 zł

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

1 13 Onkobieg Razem po 
zdrowie! Warszawa 2020

Onkobieg 2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki 60 000,00 zł

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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Kamil Dolecki
Szymon Bubiłek

Paulina Gmaj
Aleksandra Tobota-Różańska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 TOGETHER FOR CHANGE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

384912203          
 

Warszawa 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-29
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