
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica UL. EDWARDA 
BOROWSKIEGO

Nr domu 7 Nr lokalu 9

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@ideal-consulting.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-10-15

2018-02-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36274896200000 6. Numer KRS 0000581036

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

MAREK KOPYŚĆ 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

ADAM KOWALCZYK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

AGNIESZKA PAULINA 
KOCHAN

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

DANIEL MARYNOWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

"CANCER FIGHTERS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest w szczególności prowadzenie wszechstronnej 
działalności na rzecz dzieci i dorosłych dotkniętych chorobą 
nowotworową, a także ich rodzin, podejmowaniem działań polegających 
na poszerzaniu wiedzy oraz świadomości społecznej o chorobach 
nowotworowych i ich profilaktyce, a także podejmowanie innych działań z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia. Fundacja będzie również prowadzić 
przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy osobom dotkniętym 
chorobą nowotworową, w szczególności poprzez realizację marzeń tych 
osób.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
a. udzielanie wsparcia i pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej 
dzieciom i dorosłym dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich 
rodzinom, 
b. prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu profilaktyki chorób 
nowotworowych, w szczególności poprzez media społecznościowe, a 
także akcje promocyjne, społeczne i edukacyjne w zakresie realizacji 
celów statutowych Fundacji, 
c. organizowanie sesji zdjęciowych, treningów pokazowych, 
d. organizowanie wydarzeń, spotkań, konferencji związanych z realizacją 
celów statutowych Fundacji, 
e. wspomaganie działalności leczniczej w obszarze chorób 
nowotworowych, a także działalności diagnostycznej i rehabilitacyjnej, 
f. organizowanie wolontariatu, 
g. współpracę z instytucjami publicznymi, krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prawnymi i fizycznymi w 
zakresie ograniczonym do celów statutowych Fundacji, 
h. udział w wydarzeniach, spotkaniach, seminariach, akcjach 
charytatywnych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, 
i. organizowanie grup wsparcia dla dzieci i dorosłych dotkniętych chorobą 
nowotworową oraz ich rodzin, 

j. angażowanie znanych osób do realizacji i promocji działań związanych z 
realizacją celów statutowych Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

FUNDACJA CANCER FIGHTERS DZIAŁA JUŻ OD 2014 ROKU. WSPIERA I MOTYWUJE MAŁYCH WOJOWNIKÓW DO WALKI Z 
CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. DO NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ FUNDACJI NALEŻĄ FINANSOWANIE PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW LECZENI ORAZ ZAKUP LEKÓW I POTRZEBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO. 
PODOPIECZNYCH FUNDACJI WSPIERAJĄ CZYNNIE PRACOWNICY, WOLONTARIUSZE ORAZ PARTONI I OFIARODAWCY, W TYM 
TAKŻE ZNANI I LUBIANI.
W 2020 roku Fundacja podjęła szereg działań, w tym :

Super Prezent - Fundacja od zawsze słynęła z organizacji wielu różnych wydarzeń, które stale odbywały się w dziecięcych 
klinikach onkologicznych. Niestety okres pandemii Koronawirusa wpłynął znacząco na dalsze plany oraz tworzenie kolejnych 
wydarzeń. Właśnie dlatego prowadzona była akcja spełniania marzeń dzieci walczących o powrót do zdrowia. Wolontariusze 
odwiedzają w domach kolejnych Wojowników i wręczają im prezenty – niespodzianki. W 2020 roku wręczyliśmy 24 
#SuperPrezenty. 

Sesje marzeń - przenosimy naszych podopiecznych w wymarzony świat i uwieczniamy to na zdjęciach. 

Zbiórki dla podopiecznych - zbiórki pieniędzy to doskonały sposób, by zachęcić bliskich, znajomych i społeczność lokalną do 
pomocy naszym podopiecznym. W internecie stale realizowaliśmy i promowaliśmy zbiórki każdego z naszych podopiecznych. 
Zebrane pieniądze były przeznaczane na leczenie, zakup leków, rehabilitację, itp. 

Prezenty dla podopiecznych - pandemia spowodowała, że zamknięte zostały oddziały onkologiczne. Właśnie dlatego Fundacja 
wyszła z inicjatywą dostarczania prezentów bezpośrednio do domów podopiecznych. 

Akcja Onkorodzic - wywiady z rodzinami osób chorych, które miały na celu wsparcie poradami osób obecnie walczących z 
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chorobą. 

Wolni od raka - są to merytoryczne działania z osobami, które wygrały z chorobą nowotworową.  

Boxing Challenge - to charytatywna gala bokserska, podczas której każdy ma możliwość stoczyć walkę. Nie ważne czy zajmuje 
się biznesem, pracuje w korporacji, jest trenerem personalnym, czy freelancerem. Wszyscy walczą w jednym celu, a jest nim 
zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Walki odbywają się w prawdziwym zawodowym ringu, oprawa 
całej gali zorganizowana jest na najwyższym poziomie, a dzięki ambasadorom i przyjaciołom Fundacji Cancer Fighters 
medialność wydarzenia jest bardzo duża. Za nami pierwsza edycja wydarzenia, która odbyła się na Stadionie Wrocław. 

Akcja Rakout - podczas gali KSW 57 mogliśmy się przekonać, że raka można nie tylko znokautować, ale też udusić. Dzięki trzem 
nokautom i dwóm poddaniom Fortuna Zakłady Bukmacherskie w ramach akcji raKOut przekazała 70 000 tys na bieżące 
działania Fundacji. 

Świąteczna akcja z perfumerią Douglas - Fundacja wspólnie z perfumerią Douglas zorganizowała świąteczną akcję. Podopieczny 
Fundacji Bartek prezentował świątecznego misia, który następnie sprzedawany był w internecie oraz stacjonarnie w sklepach 
Partnera. Zebrane środki zostaną przekazane na oddział w Szczecinie. Realizacja projektu nastąpi w 2021 roku. 

Świąteczny TIR - wspólnie z Partnerami Fundacji firmami Body Chief i GB Automotive stworzyliśmy specjalnego TIRa, który 
przejechał całą Polsce i dostarczył na oddziały onkologii specjalnie przygotowane prezenty.

Charytatywnie treningi z KSW - specjalna licytacja, która miała na celu zebrania jak największej ilości środków na walkę z 
nowotworem. W akcji wzięły udział największe gwiazdy KSW. Zebrano łącznie ponad 20 tysięcy złotych. 

Partner medialny Wirtualna Polska - Fundacja nawiązała współpracę z największym domem mediowym w Polsce, czyli grupą 
Wirtualna Polska. 

Dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności - to program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji 
obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów 
statutowych. Fundacja otrzymała dofinansowanie na lata 2020-2022 w kwocie 698 tysięcy. 

Kampania z wygranymi osobami - Wolni od raka 
Wyjazd w góry - 2 edycja 

Przekazany w 2020 roku do placówek szpitalnych sprzęt:

szpital Gdańsk:
-10 ciśnieniomierzy+komplet mankietów
-10 termometrów bezdotykowych
-10 termometrów bezrtęciowych
-maseczki

szpital Olsztyn:
-Specjalistyczne łóżko
-Stanowisko do szybkich pomiarów Comen 3
-Lodówka

szpital Wrocław:
-4 kozetki lekarskie
-10 ciśnieniomierzy
-10 przepływomierzy rotametrycznych
-maseczki

szpital Szczecin:
-maseczki
-wózek do przewozu chorych
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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)

szpitale i placówki lecznicze

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

45

0

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 działalność charytatywnej

udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej 
dzieciom i dorosłym dotknietym chorobą 
nowotworową oraz ich rodzinom; prowadzenie 
wszecgstronnej działalności na rzecz dzieci i 
dorosłych dotkniętych chorobą nowotworową, a 
także ich rodzin; podejmowanie działań 
polegających na poszerzaniu wiedzy i 
świadomości społecznej o chorobach 
nowotworowych i ich profilaktyce, a także 
podejmowanie innych działań z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia; prowadzenie działań 
związanych z udzelaniem pmocy osobom 
dotknietym chorobą nowotworową poprzez 
realizację marzeń tych osób

88.99.Z 267 743,55 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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283 222,28 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 158 500,00 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) 1 414 922,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 283 222,28 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 38 937,83 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 092 762,47 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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 47.91.Z

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, pozostała 
sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; pozostała sprzedaż 
detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
Przedniotami obrotu/sprzedaży są ubrania, koszulki damskie i męskie, dresy kompletne, bluzy 
sportowe i czapki, poduszki, torby i plecaki oraz kubki i inne drobne gadżety.
Do działalności gospodarczej zaliczyć należy także usługi promocji firm, tj. wszelkiego rodzaju 
sponsoring polegający na umieszczaniu logo firm, danych firm i osób, które są fundatorami 
dla podopiecznych Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

158 500,00 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 965 096,57 zł

2.4. Z innych źródeł 8 103,73 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 210 335,76 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 267 743,55 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: 958 754,31 zł 267 743,55 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

267 743,55 zł 267 743,55 zł

0,00 zł 0,00 zł

10 940,43 zł

0,00 zł

289 166,28 zł

390 904,05 zł 0,00 zł

1 Wydatki na leki, materiały, środki ochrony zdrowia, wyposażenie i sprzęt oraz uslugi związane z 
ochroną zdrowia,opinie lekarskie, konsultacje, refundacja leków, materiałów, suplementów, 
odżywek i usług pozostałych, medycznych, poniesione koszty z tym związane;

267 743,55 zł

1 refundacje zakupu leków i sprzętu, usług  dla podopiecznych 131 434,73 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 78 099,65 zł 78 099,65 zł

w 
tym:

0,00 zł

317 948,75 zł

84 330,00 zł

523 879,99 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)

38 937,83 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 15 478,73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 27 997,40 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)

2 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)

2,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 27 997,40 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

33 021,33 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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3 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 217 511,39 zł

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

217 511,39 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)

7 951,93 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)  

4 360,11 zł

15 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

0 osób

15 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

147 744,39 zł

147 744,39 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 69 767,00 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 217 511,39 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

11 218,24 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

4 570,00 zł

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

1 Program Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030; Priorytet 
1a "Wspracie działań 
misyjnych i rozwoju 
instytucjonalnego. Edycja 
2020

Rozwój oraz popularyzacja 
fundacji Cancer Fighters w 
kontekście działań misyjnych 
skierowanych w stronę 
aktywnego wsparcia dzieci 
walczących z chorobą 
nowotworową, ich rodziców 
oraz utworzenie bezpośredniej 
grupy wsparcia - wolontariusze.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego z siedzibą w 
Warszawie

158 500,00 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marek Kopyść - Prezes Zarządu 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 CANCER FIGHTERS SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

385769854          
 

UL.PIŁSUDSKIEGO 40/1 50-033 
WROCŁAW

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  11


