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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-16

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

Paulina Gmaj Członek Zarządu TAK

Aleksandra Tobota-
Różańska

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

Andrzej Tabaka Komisja Rewizyjna TAK

Magdalena Ścibor Komisja Rewizyjna TAK

Iwona Zawistowska 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 
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ciągła obserwacja i współpraca z różnymi grupami społecznymi, instytucjami 
a w szczególności tymi które odgrywają największe 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. 900. Porady inicjowane były 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. 

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 2021 roku 
Stowarzyszenie udzieliło 121 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. Dofinansowano zakup protez dla trojga 
pacjentów. W grudniu 2021 roku zakupiono i wręczono prezenty dla dzieci z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i 
Młodzieży IMiD. Rok 2021 ze względu na pandemię był nadal niezmiernie trudny zarówno dla pacjentów jak i szpitali.

III. Udział w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną zdrowia:
1. W dniu 3.02.2021 – przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli wziął udział w II Spotkaniu Polskiej Grupy Mięsakowej. Tematem 
przewodnim była neurofibromatoza i złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych (MPNSRT).
2. 12.02.2021 -  w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego obyło się XV Forum Organizacji Pacjentów.
3. W marcu Szymon Bubiłek na łamach portalu Co w Zdrowiu opowiadał jak istotna jest rola psychoonkologa w procesie 
diagnostyki leczenia nowotworów. 
4. Z okazji Dnia Kobiet Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w imieniu organizacji chorych na nowotwory i ekspertów - 
onkologów, psychologów - oraz sponsorów, zorganizowała dla pacjentek onkologicznych warsztaty wirtualnej STREFY ZDROWIA I 
PIĘKNA KOBIET.
5. W I kwartale 2021 stowarzyszenie realizowało kampanię społeczną 1%, która była przeznaczona na rzecz pacjentów z chorobą 
nowotworową. 
6. Przez cały rok współorganizowaliśmy urodziny oraz warsztaty plastyczne w IMiD oraz atrakcje umilające spędzanie czasu w 
szpitalu pacjentom IMiD i NIO. 
7. W kwietniu przedstawiciele Sarcoma wzięli udział w dorocznej konferencji SPAEN (Sarcoma Patients EuroNet), która ze 
względu na pandemię odbyła się on-line. 
8. W maju Stowarzyszenie rozpoczęło dodatkowe aktywności promujące i edukacyjne dot. Kampanii Raka UV. Pacjenci z 
zaawansowanym nieoperacyjnym rakiem kolczystokomórkowym skóry, dzięki staraniom organizacji pacjenckich i decyzji 
Ministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego, od 1 listopada otrzymali dostęp do przełomowej terapii lekiem Cemiplima, który został 
wpisany na listę leków refundowanych.
9. Dodatkowo Stowarzyszeni brało udział w rozmowach z MZ oraz w tworzeniu uwag do rozporządzenia MZ dot. Denosumabu u 
pacjentów z guzem olbrzymiokomórkowym.
10. W maju podczas tygodnia z rakiem skóry, portal Co w Zdrowiu przybliżał temat  nowotworów skóry. W artykule, Kamil 
Dolecki, prezes Stowarzyszenia Sarcoma mówił o możliwościach i dostępie konkretnych terapii w leczeniu czerniaka i raka z 
komórek Merkla.
11. W czerwcu przedstawiciele Stowarzyszenia zaangażowali się w promocję Tygodnia Świadomości nt. czerniaka organizowanej 
przez Akademię Czerniaka, która obchodziła swój jubileusz 10-lecia.
12. W lipcu na zaproszenie prof. Anny Raciborskiej Kamil Dolecki oraz Szymon Bubiłek rozpoczęli współprace w Euro Ewing 
Consorcium. Organizacja skupia specjalistów z 17 państw europejskich. Poprzez swoje działania m.in. dąży do podnoszenia 
jakości opieki nad pacjentami z mięsakiem Ewinga, prowadzi niekomercyjne badania kliniczne, edukuje i kreuje najnowsze 
wytyczne leczenia. W listopadzie Szymon Bubiłek został członkiem Komitetu wykonawczego ww. organizacji. 
13. W lipcu zorganizowaliśmy we współpracy z psychologami Kliniki Onkologii IMiD Dzień Czerwonego Kapturka. Oprócz 
upominków nie zabrakło także samego Czerwonego kaptura i wilka, tańców oraz śpiewów. 
14. W ramach Raportu Polsatu News Szymon Bubiłek, Prof. Piotr Rutkowski i blogerka Czarny raczek mówili o ochronie skóry, 
profiklaktyce oraz wczesnym wykrywania nowotworów skóry. Marteriał ukazał się w połowie lipca 2021. 
15. W sierpniu Stowarzyszenie rozpoczęło aktywne działania w ramach zawartego Konsorcjum dot. projektu REGBONE. Celem 
projektu jest poprawa wyników leczenia u pacjentów z opornymi na standardową terapię złośliwymi, pierwotnymi 
nowotworami kości poprzez zwiększenie dostępności do zaawansowanej terapii, a także opracowanie opcji leczniczych przy 
użyciu zaawansowanej diagnostyki molekularnej, dla pacjentów którzy nie zareagowali na standardowy schemat terapeutyczny 
oraz wprowadzenie nowoczesnej diagnostyki do stratyfikacji ryzyka i do zastosowania terapii ukierunkowanych molekularnie. 
Projekt finansowany jest ze środków Agencji Badań Medycznych. Liderem projektu jest Instytut Matki i Dziecka i realizowany 
jest we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Sarcoma. Rola Stowarzyszenia 
koncentruje się na działaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do pacjentów.
16. 02 września odbyło się II Spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej, podsumowujące rekomendacje dot. leczenia 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-16 3



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

neurofibromatozy oraz najnowsze wytyczne ESMO 2021. W dyskusji reprezentował Stowarzyszenie Kamil Dolecki. 
17. W ramach kampanii „Miej oko na skórę” w 2021 roku odwiedziliśmy cztery miejscowości. Zaproszeni specjaliści 
dermatolodzy i chirurdzy onkologiczni przebadani blisko 500 osób. Dzięki promocji za pośrednictwem kanałów social media oraz 
wystąpieniom telewizyjnym szacowana grupa odbiorców kampanii profilaktycznych współorganizowanych przez Stowarzyszenie 
to ok. 100 tys. osób. 
18. 20 października  wśród pracowników Compensa Polska. W ramach akcji Miej onko na skórę wspólnie z chirurgiem 
onkologiem przebadaliśmy i wyposażyliśmy w odpowiednią wiedzę nt. ochrony skóry 60 pracowników. We współpracy ze 
Stowarzyszeniem "Amazonki" Warszawa - Centrum, dodatkowo edukowaliśmy o nowotworach piersi.
19. W październiku razem z Garden Space odbył się tydzień walki z rakiem, dochód z kampanii został przeznaczony na 
profilaktykę raka skóry. 
20. Udział w IX Forum Pacjentów Onkologicznych, organizowanym przez Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, 
zatytułowany: "ONKOLOGIA - strategia zmian".
21. Organizacja lekcji makijażu dla pacjentki IMiD (18.11.2021), dzięki czemu mogliśmy spełnić marzenie podopiecznej Sarcoma. 

22. 30 listopada Kamil Dolecki wziął udział w debacie „Jak pomagać mądrze” zorganizowanej przez Fundację Dobrych Inicjatyw. 
23. Mikołajkowa taxi z Teslą - z okazji Mikołajek wspólnie z marką Tesla, zorganizowaliśmy akcję pt. "Mikołajkowa Taxi", czyli 
przejazd pacjentów waz z rodzicami poradni onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka oraz przekazaliśmy upominki.
24. 10-11 grudnia w ramach konferencji „100 years Ewing Sarcoma: Learnings from the past, Challenges for the future". 
Wspólnie z prof. Anną Raciborską, Kamil Dolecki reprezentował polskie grono badaczy i pacjentów.
25. Stowarzyszenie aktualizowało i rozwijało materiały edukacyjne dla pacjentów w ramach ONKO Wizji. ONKO Wizja to szansa 
bezpiecznego dotarcia do Pacjentów przebywających na oddziałach onkologicznych, a także w poradniach z informacjami, które 
podnoszą świadomość z zakresu ich własnego leczenia onkologicznego. Z początkiem marca ruszył pilotaż projektu w 
Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie zamontowane zostały monitory z materiałami edukacyjnymi dla 
pacjentów.

 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 działania o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym tj. promowaniem m.in. aktywności fizycznej wśród różnych grup 
społecznych i wsparcie socjalne dla najbardziej potrzebujących pacjentów. Od 14 lat uczestnicy Onkobiegu przybywają pod 
Narodowy Instytut Onkologii przy ul. Roentgena 5 w Warszawie, aby wesprzeć pacjentów w trakcie terapii onkologicznych 
i ich rodziny. W 2021 roku ze względu na pandemię, Onkobieg miał formułę hybrydową.  12-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. W całej 
Polsce odbyło się wiele startów, w których udział wzięły całe pokolenia. Onkobieg z roku na rok wzrasta jako społeczność, która z 
jednej strony dba o zdrowie a z drugiej jest wrażliwa na potrzeby innych. Dzięki zebranym środkom zakupiono m.in. sprzęt 
medyczny dla NIO i IMiD.

Onkobieg w kwietniu otrzymał 1 miejsce w międzynarodowym konkursie "Advocacy in Action Award" organizowanym przez 
SPAEN.
Natomiast podczas uroczystej Gali Nagród "Jaskółki Nadziei" 2019/2020, która odbyła się 05.11.2021 Stowarzyszenie otrzymało 
nagrodę główną za projekt "Onkobieg - Razem po zdrowie" w kategorii Projekt/Kampania społeczna 2020.
Dodatkowo w roku 2021 Komunikacja 13. Onkobiegu nagrodzona została Brązowym Spinaczem. Elastyczne reagowanie, 
zaangażowanie partnerów w kreatywne formy wsparcia i szczera komunikacja ze społecznością przyniosły nam nagrodę w 
kategorii Event Społeczny w największym konkursie Public Relations w Polsce.
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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

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 34 466,81 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

W ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego pokrywane były częściowo 
koszty organizacji i działań logistycznych 
związanych z wydarzeniem edukacyjno- 
sportowym o nazwie 14 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 10 000,00 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

2 działalność charytatywnej

Przeciwdziałanie nowotworom w ramach 
Onkobiegu jako całorocznego projektu 
realizowanego w Stowarzyszeniu, w tym 
działania edukacyjne z zakresu profilaktyki 
nowotworów; Wstępne prace przygotowawcze 
do rozpoczęcia akcji edukacyjnych i 
profilaktycznych #Fura Zdrowia
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 2 309,58 zł
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49 238,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 125 734,20 zł

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) 631 929,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 514 240,76 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 71 320,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 26 892,00 zł

d) przychody finansowe 5 003,36 zł

e) pozostałe przychody 14 473,17 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 385 560,26 zł

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).

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

25 734,20 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
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2.4. Z innych źródeł 71 396,53 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 49 238,30 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 707 478,28 zł 49 238,30 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

420 609,36 zł 36 776,39 zł

245 541,44 zł 10 000,00 zł

460,84 zł

217,61 zł

31 363,13 zł

9 285,90 zł 0,00 zł

1 Sprzęt medyczny dla szpitali w ramach Tarcza dla onkologii 9 847,66 zł

2 Finansowanie leczenia w ramach Dofinansowanie dojazdu pacjentów do COI i IMID 24 619,15 zł

3 Przeciwdziałanie nowotworom w ramach Onkobieg 12 309,58 zł

4 Koszty administracyjne 2 461,91 zł

1 ochrona zdrowia i pomoc społeczna 46 776,39 zł

2 461,91 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 9 285,90 zł 0,00 zł

w 
tym:

1 767,50 zł

54 770,43 zł

297 130,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 000,00 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)

26 892,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 93 631,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -174 221,44 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 26 431,16 zł

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)

1,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 26 431,16 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

53 215,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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15 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

57 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)

109 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

15 osób

94 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 85 577,58 zł

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

85 577,58 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)

254,17 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)  

470,37 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

33 600,00 zł

33 600,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 51 977,58 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 85 577,58 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

4 300,00 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)

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)

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

5 000,00 zł

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

1 Onkobieg Razem po zdrowie! Celem inicjatywy jest 
popularyzowanie aktywności 
fizycznej wśród osób z 
niepełnosprawnościami, rodzin, 
dzieci i osób starszych.

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 
DS Ministerstwo

100 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

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

2 Ocena skuteczności i 
bezpieczeństwa 
zastosowania regorafenibu u 
pacjentów z opornymi na 
leczenie
pierwotnymi nowotworami 
kości (REGBONE)

Celem projektu jest poprawa 
wyników leczenia u pacjentów z 
opornymi na standardową 
terapię złośliwymi, pierwotnymi 
nowotworami kości poprzez 
zwiększenie dostępności do 
zaawansowanej terapii, a także 
opracowanie opcji leczniczych 
przy użyciu zaawansowanej 
diagnostyki molekularnej. 
Sarcoma jako członek 
Konsorcjum odpowiedzialna 
jest za realizację zadania 2.9 
związanego z Promocją 
projektu.

Agencja Badań Medycznych 25 634,20 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-16 13



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 2022-09-16
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