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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica PIĘKNA Nr domu 28/34 Nr lokalu 53

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-547 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226582361

Nr faksu 226582361 E-mail fundacja@wygrajmyzdrowie.pl Strona www www.wygrajmyzdrowie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14029301900000 6. Numer KRS 0000242845

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

Beata Ambroziewicz Prezes 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

Zbigniew Bachorek Członek Rady TAK

dr n. med. Iwona 
Skoneczna

Członek Rady TAK

dr n. med. Andrzej Kidawa Członek Rady TAK

dr n. med. Wojciech 
Rogowski

Przewodniczący Rady TAK

FUNDACJA "WYGRAJMY ZDROWIE" IM. PROF. GRZEGORZA MADEJA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia na 
rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobami onkologicznymi i 
cywilizacyjnymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
a) Działalność nieodpłatna:
1) promocję problematyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem 
onkologii urologicznej,
2) edukację w zakresie onkologii zorientowaną na różne środowiska 
społeczne,
3) promocję oraz edukację z zakresu zdrowego trybu życia oraz 
zapobiegania chorobom onkologicznym oraz cywilizacyjnym,
4) stworzenie forum wymiany doświadczeń między pacjentami,
5) organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, pikników, marszy, 
rajdów itp.,
6) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami 
opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi krajowymi i 
zagranicznymi w celu realizacji zadań statutowych,
7) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 
badania kliniczne w dziedzinie urologii onkologicznej,
8) prowadzenie prac zmierzających do udoskonalania programów 
nauczania studentów i lekarzy w zakresie urologii onkologicznej,
9) stworzenie forum wsparcia psychospołecznego dla pacjentów,
10) współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów 
badawczych w celu poprawy wyników leczenia nowotworów 
urologicznych,
11) stworzenie funduszu wspierającego, współfinansującego 
ponadstandardowe leczenie chorych,
12) fundowanie stypendiów wyjazdowych dla lekarzy i personelu 
medycznego,
13) organizację akcji badań przesiewowych, profilaktycznych w zakresie 
urologii onkologicznej,
14) lobbing społeczny
15) doposażenie ośrodków onkologicznych w sprzęt, leki itp.,
16) prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, wydawniczej, 
multimedialnej, na wszelkich nośnikach propagującej zdrowy styl życia,
17) tworzenie lub pomoc w tworzeniu jednostek medycznych,
18) przygotowanie i realizacja programów zdrowotnych w celu 
podniesienia poziomu zdrowia polskiego społeczeństwa,
19) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki 
onkologicznej oraz programów poprawy zdrowia publicznego,
20) budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników 
zdrowego trybu życia i profilaktyki m.in. poprzez działania medialne,
21) skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym 
przedstawicieli środowisk naukowych i twórczych, w kraju i zagranicą,
22) propagowanie i ochrona praw pacjenta,
23) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
24) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
25) promocja i organizacja wolontariatu,
26) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
 finansowo organizacje pozarządowe,
27) działalność charytatywna,

b) Działalność odpłatna:
1) edukację w zakresie onkologii zorientowaną na różne środowiska 
społeczne,
2) promocję oraz edukację z zakresu zdrowego trybu życia oraz 
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zapobiegania chorobom onkologicznym oraz cywilizacyjnym,
3) organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, pikników, marszy, 
rajdów itp.,
4) organizację akcji badań przesiewowych, profilaktycznych w zakresie 
urologii onkologicznej,
5) prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, wydawniczej, 
multimedialnej, na wszelkich nośnikach propagującej zdrowy styl życia,
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki 
onkologicznej oraz programów poprawy zdrowia publicznego,
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

a) Priorytetami, na których skupiły się działania Fundacji w roku 2018 była przede wszystkim realizacja najważniejszych celów 
statutowych, wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, reprezentacja  środowiska pacjentów w kontaktach z 
instytucjami publicznymi oraz działania na rzecz pro-pacjenckich zmian systemowych w ochronie zdrowia. Stałym elementem 
rocznego kalendarza wydarzeń stał się udział przedstawicieli Fundacji w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia 
oraz spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

b) Obchody Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Raka Prostaty – Dzień Ojca 2018
Po raz VI obchodziliśmy 23 czerwca w Dzień Ojca - Dzień Świadomości Raka Prostaty ustanowiony przez Fundację Wygrajmy 
Zdrowie w 2012 roku. Była to okazja, aby porozmawiać z naszymi ojcami o zdrowiu i profilaktyce. Fundacja zachęcała do badań 
profilaktycznych w kierunku raka prostaty i jądra oraz promowała dekalog zdrowego mężczyzny, akcja była promowana w 
Internecie i w mediach społecznościowych.

c) Akcja Wąstopad – Movember 2018.
Fundacja jak co roku zrealizowała akcję Wąstopad 2018 W okresie listopada 2018 roku zachęcaliśmy mężczyzn, aby na znak 
walki z rakiem prostaty i jądra zapuszczali wąsy Wąstopad 2018 – Wspieraj, pomagaj, podaj dalej! 
Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim 
nowotworów oraz zachęcenie mężczyzn do badań profilaktycznych, a co za tym idzie wzrost liczby wczesnych wykryć, diagnoz 
oraz skuteczności leczenia raka. Jest to także okazja do promowania zdrowego i aktywnego stylu życia.  
Akcja miała przede wszystkim charakter społeczny, oddolny, rozwija się dzięki zaangażowaniu tysięcy ludzi dobrej woli, 
młodzieży i dorosłych. Znaczną rzeszę społecznie zaangażowanych ambasadorów akcji stanowią pracownicy małych, średnich 
firm oraz dużych korporacji, którzy jednoczą się w imię wsparcia działań rzecz profilaktyki nowotworów. Przez cały miesiąc 
męska część załogi zapuszcza wąsy, odbywają się spotkania edukacyjne, wszyscy jednoczą się wokół idei Movember. 
Ukoronowaniem wspólnych wysiłków, jest podniesienie świadomości wśród wszystkich członków zespołu firmy oraz ich bliskich. 
Podsumowanie Movember to także okazja do wsparcia Fundacji wspierających profilaktykę i leczenia nowotworów 
urologicznych, takich jak Fundacja Wygrajmy Zdrowie.
Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostały na sfinansowanie bezpłatnych profilaktycznych badań i konsultacji 
urologicznych dla mężczyzn.

d) Nokturia bez tajemnic – akcja edukacyjno-inormacyjna
Fundacja Wygrajmy Zdrowie dedykowaną zakładkę oraz materiały edukacyjne dotyczące nokturii. Nokturia jest najczęstszą 
przyczyną zaburzeń snu u osób po 50 r. ż. Jest to jednostka chorobowa  i nie jest to tylko objaw.
 
Zgodnie z definicją nokturia zwana również nykturią) jest definiowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (ICS, 
ang. International Continence Society) jako dolegliwość zmuszająca do obudzenia się w celu oddania moczu jedno- lub 
wielokrotnie w ciągu nocy (z zastrzeżeniem, że mikcja jest poprzedzona snem, który także po niej następuje. Nokturia będzie 
rozumiana jako co najmniej dwukrotne wstawanie w nocy w celu oddania moczu. Choroba ta wiąże się z: pogorszeniem jakości 
snu, obniżeniem witalności odczuwanej w ciągu dnia i ogólnego samopoczucia, osłabieniem koncentracji, pogorszeniem funkcji 
poznawczych, zmniejszeniem wydajności pracy i nadmiernym zmęczeniem. Zaburzenia snu zwiększają ryzyko wystąpienia 
depresji, choroby wieńcowej, cukrzycy i zgonu. 

Nokturia jest dolegliwością mającą znaczny wpływ na jakość życia, zmniejszenie wydajności w pracy, a nawet zwiększenie 
ryzyka umieralności. Pogarszająca się jakość życia ma związek głównie z zaburzeniami snu.

Jednym z najczęstszych powikłań nokturii wśród starszych osób są złamania i urazy spowodowane nocnym wstawaniem do 
łazienki. Nokturia związana jest z 25% wzrostem ryzyka upadku. W przypadku starszych mężczyzn z co najmniej dwoma 
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epizodami nokturii ryzyko złamania biodra wzrasta trzykrotnie w porównaniu z mężczyznami nie chorującymi na to schorzenie.

Obecnie leczenie opiera się na głównie na zastosowaniu terapii behawioralnej, zwłaszcza na początkowym etapie leczenia. 
Kluczowa jest zmiana stylu życia oraz stosowanie się chorego do zaleceń lekarza. Kiedy terapia behawioralna przestaje być 
skuteczna należy wdrożyć postępowanie farmakologiczne (kontynuując terapię behawioralną).

e) Uśmierzanie bólu w ratownictwie medycznym – opracowanie rekomendacji: 
Aż 84 proc. pacjentów po urazach nie otrzymuje leków przeciwbólowych w trakcie transportu karetką – wynika z najnowszego 
badania. Tymczasem eksperci w dziedzinie ratownictwa medycznego są zgodni: pacjent po urazie nie powinien cierpieć z 
powodu bólu. Dlatego opieka w tym zakresie wymaga pilnych zmian. Aby to prawo pacjentów było realizowane w ratownictwie 
medycznym specjaliści postulują o szybkie wprowadzenie następujących zmian:
1) Włączenie kryteriów jakościowych poprzez certyfikację udzielanych świadczeń w zakresie uśmierzania bólu w ramach 
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
2) Opracowanie standardów uśmierzania bólu w ratownictwie medycznym.
3) Wprowadzenie w kartach wyjazdowych dodatkowej, prostej tabeli z informacją czy poszkodowany odczuwa ból o takim 
nasileniu, że jego leczenie jest niezbędne. Pomocne byłaby stworzenie prostego algorytmu opartego na skali bólowej, 
określającego rodzaj i dawkowanie konkretnych leków.
4) Poszerzenie wachlarza opcji terapeutycznych (terapie doustne, dożylne, wziewne), będących w dyspozycji zespołów 
ratunkowych, w celu uśmierzenia bólu bez względu na warunki zewnętrzne.
5) Wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących uprawnień ratowników medycznych oraz pielęgniarek do stosowania leków 
w uśmierzaniu bólu.
6) Prowadzenie edukacji lekarzy i ratowników medycznych udzielających świadczeń w ramach Państwowego Ratownictwa 
Medycznego na temat uśmierzania bólu u pacjentów.
7) Zmiany te mogą być wdrożone poprzez wprowadzenie zapisów szczegółowych do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o 
zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2016. w 
sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą 
być udzielane przez ratownika medycznego.

Zdaniem ekspertów wprawdzie nie każdy pacjent po urazie musi otrzymać środki przeciwbólowe, ale każdy powinien mieć 
prawo do wyrażanie swojej woli i opinii w tym zakresie. Od 20 kwietnia 2016 r. ratownicy medyczni mają do dyspozycji dużą 
gamę leków - od prostych leków przeciwbólowych typu paracetamol po silne leki opioidowe. Specjaliści oceniają, że w zestawie 
tym brakuje jedynie leków w wygodnej dla chorego wziewnej postaci, które znacznie ułatwiają zastosowanie terapii 
przeciwbólowej, zwłaszcza w warunkach, w jakich pracują i udzielają pomocy ratownicy medyczni.

O problemach w uśmierzaniu bólu przez zespoły ratownictwa medycznego i potrzebnych zmianach w tym zakresie eksperci 
dyskutowali 26 lutego 2018 r. na konferencji prasowej, zorganizowanej przez Fundację Eksperci dla Zdrowia oraz Koalicję na 
Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”.

f) Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!”: 
Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Projekt jest 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu: 1 044 840,00 zł
Kwota dofinansowania: 880 591,15 zł

Beneficjentem projektu jest Federacja Stowarzyszeń "Amazonki". Partnerem projektu jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie. Projekt 
skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania 
celów społecznych, występujących w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach, w tym członkiń klubów 
Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz organizacji działających w obszarze zdrowia – w zakresie 
onkologii.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia 
prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy.

Wyszkolona kadra organizacji pozarządowych wspomoże efektywność polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
poprzez bezpośrednie zaangażowanie w proces stanowienia prawa co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi II PO 
WER. Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, 
występujące w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, ale też są 
reprezentantem tych środowisk. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, 
eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.

Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić 
poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach 
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pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych. Jednocześnie zakorzenione w prawdziwych problemach społeczno-
ekonomicznych postulaty legislacyjne mogą stać się czynnikiem przekonującym sfery rządowe do podjęcia czy rozwinięcia 
ustawodawstwa w danej dziedzinie spraw publicznych.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła dwa szkolenia, w których łącznie uczestniczyło 38 osób. 

g) Serce dla kardiologii – partner koalicji
Polska Unia Organizacji Pacjentów wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych Stowarzyszeniem Pacjentów z 
Chorobami Serca i Układu Krążenia EkoSerce, Stowarzyszeniem Pacjentów Hiperlipidemią Rodzinną oraz Fundacją Wygrajmy 
Zdrowie powołała Koalicję Serce dla kardiologii. Celem wspólnych działań jest poprawa sytuacji pacjentów w zakresie 
kształtowania odpowiedniego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w obszarze wyzwań kardiologicznych. 

Członkowie Koalicji, dostrzegając konieczność poszerzania wiedzy pacjentów na temat jakości życia w chorobie, a także 
dostępności do nowoczesnych metod leczenia chorób serca oraz układu krążenia, postanowili wspólnie podjąć działania 
edukacyjne i profilaktyczne w tym zakresie adresowane do pacjentów i ich najbliższych. Kluczowym celem Koalicji Serce dla 
kardiologii będzie poprawa sytuacji pacjentów poprzez kształtowanie odpowiedniego i przyjaznego chorym systemu ochrony 
zdrowia, budowanie świadomości w obszarze występowania schorzeń sercowo-naczyniowych, integracja pacjentów z 
chorobami kardiologicznymi na lokalnym poziomie oraz szerzenie edukacji w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, czy 
wsparcia psychologicznego.  

W ramach działań prowadzonych przez koalicję odbędą się m.in. regionalne warsztaty edukacyjne dla pacjentów, eventy 
edukacyjne z okazji Europejskiego Tygodnia dla Serca, akcje badań profilaktycznych oraz  prowadzenie dialogu z administracją, 
tak aby głos pacjentów z różnymi problemami kardiologicznymi był słyszalny i brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w 
obszarze zdrowia publicznego. Zaplanowano także opracowanie  "Dekalogu dla Kardiologii", który ma być drogowskazem dla 
wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, uwzględniającym realne potrzeby pacjentów.
Koalicja duży nacisk kładzie na edukację i bezpośrednie wsparcie i integrację pacjentów.

h) Kontynuacja Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Walki z Bólem ─ „Wygrajmy z Bólem”
Od 2012 roku przewodniczymy Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Walki z Bólem ─ „Wygrajmy z Bólem”.  Projekt był 
kontynuowany w roku 2017. Koalicja została powołana z inicjatywy Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Skupia organizacje pacjenckie, 
lekarskie, pielęgniarskie i towarzystwa naukowe w celu propagowania tematu skutecznego leczenia bólu zarówno wśród 
pacjentów, mediów jak również lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych i studentów medycyny. Tworzy silną 
reprezentację, której zadaniem jest obrona interesów pacjentów cierpiących z powodu bólu oraz walka o wdrożenie 
najlepszych standardów leczenia bólu w Polsce, poprzez  kontakty z Ministerstwem Zdrowia i Rzecznikiem Praw Pacjentów. 
Obala tabu związane z leczeniem przeciwbólowym, stosowaniem leków opioidowych oraz niesie realną pomoc osobom 
cierpiącym.

Koalicja walczy o poprawę jakości opieki nad pacjentem cierpiącym z powodu bólu w Polsce. Podejmuje ważne społecznie 
tematy dotyczące zwalczania barier społecznych w obszarze leczenia bólu w tym „opioidofobii”. Informuje pacjentów o prawie 
do skuteczniej terapii i życia bez bólu na każdym etapie choroby.
Fundacja Wygrajmy Zdrowie i Koalicja na Rzecz Walki z Bólem w 2018 roku prowadziły kampanię „Rak wolny od bólu” - „Nie ból 
się” poprzez:
• edukację społeczną pacjentów cierpiących z powodu bólu w chorobie nowotworowej 
i nienowotworowej oraz po zakończonym leczeniu onkologicznym, z bólem przewlekłym, po radioterapii, chemioterapii i w 
innych typach schorzeń.
• edukację lekarzy rodzinnych, onkologów i innych specjalistów oraz pielęgniarek onkologicznych, anestezjologicznych i opieki 
paliatywnej
Głównym celem kampanii jest walka o prawa każdego pacjenta do życia bez bólu, niezależnie od etapu i rodzaju choroby oraz 
zwalczanie barier w obszarze dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej znoszących ból i inne cierpienia.

i) Partnerstwo w kampaniach edukacyjnych:
1) Wsparcie informacyjne w ramach 18. Światowego Dnia Walki z Rakiem w dniu 3.02.2018 r
2) Partner Ogólnopolskiej Kampanii #WczesneWykrycieToŻycie – maj miesiącem świadomości raka pęcherza moczowego oraz 
listopad miesiącem świadomości raka prostaty
3) 4. edycja kampanii „Zdrowy Oddech” 21 czerwca 2018
4) 5. edycja kampanii „Życie Seniora” 12 lipca 2018
5) Patronat nad publikacją Nie daj się rakowi! Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej
6) 10. edycja kampanii prasowo-internetowej „Zadbaj o serce” 10 września 2018
7) 9. edycja kampanii prasowo-internetowej „Pokonać Raka” 8 listopada 2018

j) Uczestnictwo w ruchu „Obywatele dla Zdrowia” - budowa dialogu społecznego w ochronie zdrowia.
Do maja 2018 roku Fundacja Wygrajmy Zdrowie kontynuowała współpracę w gronie organizacji pacjenckich współtworzących 
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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

ruch „Obywatele dla Zdrowia” mający na celu:
• Podniesienie kompetencji organizacji pacjenckich z zakresu partycypacji społecznej poprzez organizację szkoleń i konferencji 
w regionach
• Zachęcenie organizacji pacjenckich do udziału w konsultacjach publicznych
• Upowszechnianie informacji na temat konsultacji publicznych dotyczących istotnych rozwiązań systemowych w ochronie 
zdrowia oraz konsultacji prowadzonych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego
• Trwały udział organizacji pacjenckich w procesach dialogu w ochronie zdrowia
• Wypracowanie programu współpracy organizacji pacjneckich z Ministerstwem Zdrowia i innymi instytucjami decyzyjnymi oraz 
zwiększenie współpracy międzysektorowej
• Opracowanie praktycznego poradnika dla organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia na temat partycypacji i dialogu 
społecznego, który będzie służył organizacjom w kolejnych latach.

k) Projekt immuno-onkologia.
Kontynuacja zakładki edukacyjnej immunoonkologia.net, zawierającej materiały edukacyjne na temat immunoterapii w 
onkologii, poradnik dla pacjenta, bazę badan klinicznych, bazę organizacji pomocowych oraz doniesienie naukowe i aktualności.

l) Pomoc pacjentom onkologicznym.
W ciągu całego roku do Fundacji zwracały się dziesiątki osób – pacjentów i ich rodzin – z prośbą o pomoc w refundacji leczenia, 
konsultacje, wsparcie merytoryczne i finansowe. 
Główne działania na rzecz pacjentów:
• Spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich bliskich
• Wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich bliskich
• pomoc finansowa: finansowanie zakupu leków, finansowanie terapii, prowadzenie subkont dla Podopiecznych (na których 
zbierane są środki na ich leczenie, umożliwienie zbierania 1% podatku na rzecz Podopiecznych).
• wsparcie merytoryczne (dot. leczenia).

m) Aktywne prowadzenie strony internetowej i profilu facebook, z aktualnościami, poradami i materiałami edukacyjnymi.
www.wygrajmyzdrowie.pl
https://www.facebook.com/FundacjaWygrajmyZdrowie/

n) Akcja promująca przekazywanie 1% podatku na rzecz Podopiecznych Fundacji i samej Fundacji.

o) Inne działania:
• Udział w konferencjach w kraju i zagranicy z zakresu uro-onkologii i onkologii.
• Członkostwo i wsparcie Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. 
• Udział w VII Forum Pacjentów Onkologicznych (marzec 2018).
• Udział w konferencjach naukowych i pacjenckich oraz piknikach zdrowotnych w kraju.
• Aktywne prowadzenie strony internetowej Fundacji i stron projektów, profilu na Facebook.
• Udział w posiedzeniach Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu oraz Zespołach Parlamentarnych.
• Promocja wsparcia dla Fundacji w okresie przekazywania 1% podatku za rok 2018.
• Współpraca z towarzystwami naukowymi tj: Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, 
Polskie Towarzystwo Onkologiczne i in.
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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)

nie dotyczy

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

45000

45

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 ochrona i promocja zdrowia

- Prowadzenie subkont dla Podopiecznych 
Fundacji - chorych na nowotwory i choroby 
przewlekłe- wsparcie finansowe i merytoryczne 
pacjentów i ich bliskich

- bezpłatne konsultacje i badania dla pacjentów
urologicznych i onkologicznych

- Prowadzenie akcji i kampanii społecznych 
promujących badania profilaktyczne, zdrowy styl 
życia, wczesną diagnostykę i kompleksową 
opiekę nad chorymi urologicznymi, 
okologicznymi, kardiologicznymi i osobami 
starszymi i in.

- działalność informacyjna i edukacyjna 
(broszury, poradniki, plakaty, artykuły),

- bezpłatne konsultacje i badania dla pacjentów 
urologicznych,
onkologicznych, kardiologicznych
 oraz osób starszych

94.99.Z 201 290,58 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 837 637,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 221 575,63 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 169,10 zł

e) pozostałe przychody 615 893,07 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

- Organizacja warsztatów oraz konferencji 
naukowych i prasowych w zakresie ochrony 
zdrowia, w temacie profilaktyki 
onkologicznej,
diagnostyki i leczenia nowotworów, chorób 
sercowo-naczyniowych oraz chorób 
cywilizacyjnych 

- wydawanie materiałów informacyjnych: 
ulotki, broszury, raporty.

- Prowadzenie portalu informacyjnego 
www.immunoonkologia.net - serwisu 
edukacyjnego dla pacjentów 
onkologicznych i ich bliskich dedykowanego 
immunologii w leczeniu nowotworów, 
zawierającego bazę badań klinicznych, 
organizacji pomocowych, wywiady z 
ekspertami,
doniesienia naukowe oraz poradniki

94.99.Z 0,00 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 221 575,63 zł

Druk: NIW-CRSO 8



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 547 893,07 zł

2.4. Z innych źródeł 169,10 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 201 290,58 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 078 633,01 zł 201 290,58 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Wsparcie 23 podopiecznych fundacji - osób zmagających się z chorobą nowotworową - na 
podstawie umów Podopiecznego i rozliczenia kosztów leczenia, diagnostyki,
leków.

201 290,58 zł

1 Wsparcie 23 podopiecznych fundacji - osób zmagających się z chorobą nowotworową - na 
podstawie umów Podopiecznego i rozliczenia kosztów leczenia, diagnostyki, leków.

201 290,58 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 68 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

68 000,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

189 023,78 zł

347 069,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 800,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

221 575,63 zł 201 290,58 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

227 511,95 zł

629 545,43 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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 0,00 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

0,00 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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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)

0 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)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

5 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 64 114,68 zł

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

64 114,68 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)

2 724,39 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)  

654,62 zł

1 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  OKw 
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)

2 osób

w 
tym:

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

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 64 114,68 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 64 114,68 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

4 123,43 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)

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

10 000,00 zł

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

1 Aktywnie w tworzeniu 
prawa!

Podniesienie kompetencji 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z całego kraju z 
zakresu stanowienia prawa 
poprzez realizację szkoleń 
odpowiadających aktualnym 
potrzebom tej grupy.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 68 000,00 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

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

Beata Ambroziewicz 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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