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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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

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 2021 roku Fundacja podjęła szereg działań, w tym realizacje i zakupy sprzętu wymienione poniże.:
1. Sprzęt przekazany do klinik w 2021 roku w poszczególnych miastach:

1. Szczecin 

- meble do pokoju lekarskiego,       

- sprzęt rehabilitacyjny (UGUL z wyposażeniem, rowerek przyłóżkowy x2, steper x2, ambona dla dorosłych, ambona dla dzieci, 
rower stacjonarny)   

-Kliny i wałki do masażu  

-Wózek inwalidzki x2  

-termometr bezdotykowy  

-lamy UV do dezynfekcji powierzchni x2  

-Chłodziarka farmaceutyczna  
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-Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna   

-komputery stacjonarne x3  

-Meble do kuchni   

-chłodziarka 

-tablet x2  

-oftalmoskop  
-zestaw diagnostyczny naścienny 
 
-Zmywarko wyparzarka 
-wózek do transportu i przygotowywania posiłków  

-specjalistyczne stojaki do pomp infuzyjnych  

-Łóżko do transportu pacjentów  

2. Wrocław:

-maseczki dla pacjentów i personelu medycznego 

-Sprzęt AGD (lodówka, zmywarki, mikrofalówki, czajniki, lampa UV, płyny nabłyszczające, kapsułki do zmywarki, oraz sól 
ochronna)

-maseczki 

Warszawa:

-narzędzia chirurgiczne 

-prezenty dla pacjentów 

-narzędzia chirurgiczne

Zorganizowana w 2021 roku Akcja Super prezent:

W 2021 udało się spełnić  15 marzeń naszych podopiecznych i przekazać im Super Prezenty:

Andżelika- smartfon 
Olek- X-box 
Ania- komputer 
Maciek- Xbox 
Dorian- Smart TV 
Alicja- Smart TV 
Wojtek- elektryczny samochód
Mateusz- Konsola Nintendo 
Szymon- Konsola Play Station 4 
Oliwia Tablet Graficzny 
Pola-rower 
Ola- elektryczny samochód 
Kasia-tablet 
Bruno- Konsola Nintendo
Sara-konsola Xbox 

Prezenty urodzinowe 
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W uroku 2021 przekazaliśmy podopiecznym 39 prezentów urodzinowych (min smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, 
książki,  zabawki, gry, klocki) 

Eventy  

Zorganizowane zostały 3 charytatywne gale boksu dzięki którym możliwe było finansowanie zakupu sprzętu do klinik 

- IV Gala Boxing Challenge we Wrocławiu
- III Gala Boxing Challenge w Warszawie 
-II Gala Boxing Challenge we Wrocławiu

Przeprowadzone pozostałe akcje charytatywne:
1. “Douglas - świąteczne misie” Stworzenie świątecznej akcji, która miała na celu wsparcie klinik poprzez zakupów świątecznych 
misiów w sklepach Douglas 

„RaKOut” Wspólna akcja z firmą Fortuna z której dochód przekazany był na dofinansowanie sprzętu do klinik

2. „Świąteczny list” Razem z Wirtualną Polską stworzyliśmy projekt dzięki któremu nasi podopieczni otrzymali świąteczne 
życzenia od ludzi z całej Polski 

3. „Świąteczny tir” Dzięki współpracy z firmą Gb Automotive ruszyliśmy w trasę ciężarówką i przekazaliśmy prezenty do klinik w 
Szczecinie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu

4. „Amazon Goes Gold” Przy współpracy z firmą Amazon przeprowadziliśmy akcję dzięki której doposażyliśmy w sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny klinikę w Szczecinie.

5. „KolorLoveart” Warsztaty malarskie dla naszych podopiecznych 

6. „Rękawice Fundacji” Przy współpracy z firmą Stormcloud powstał wspólny projekt rękawic bokserskich

7. „Live chat WHOA” Zbieranie środków mających na celu wsparcie Fundacji podczas live chatu

8. „Westminster Day” Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w trakcie wyścigów konnych od firmy Westminster Polska 

9. „Jedziemy po zdrowie” Dzięki wsparciu MPK Wrocław mogliśmy przeprowadzić kampanię społeczną o profilaktyce 
zdrowotnej. Obrandowanie wspólnie jednego z autobusów mpk logiem Fundacji 

10. „Fundacyjne skarpetki” Dzięki współpracy z Nagiry Polska stworzyliśmy Fundacyjne skarpetki wg wspólnego projektu

11. „Pomaganie przez odchudzanie” Projekt naszego Ambasadora Michała Wrzoska dzięki któremu udało się doposażyć 
warszawską klinikę w narzędzia chirurgiczne.

12. „Rejs na dzień ojca” dzięki uprzejmości firmy Sky sail zorganizowaliśmy rejs jachtami po mazurskich jeziorach dla 
podopiecznych i ich rodzin.

13. „Kwiaty na dzień kobiet” Przekazaliśmy kwiaty dla mam i pielęgniarek z warszawskiej kliniki 

14. Piosenka: NIE PODDAWAJ SIĘ” Wspólnie z Julią (jedną z pacjentek warszawskiej kliniki) stworzyliśmy utwór muzyczny pt 
„Nie poddawaj się”, który dziewczyna miała okazję zaśpiewać na żywo podczas programu emitowanego przez TVP2 „Pytanie na 
śniadanie”

15. „Żużlowcy dla podopiecznych” Czołowi polscy żużlowcy dedykowali swoje występy i jeździli wspierając naszych 
podopiecznych. 

16. Magazyn „Wolni od raka” Stworzyliśmy drukowany magazyn „Wolni od raka”, przedstawiający motywujące treści, historie 
osób, które wygrały walkę z chorobą itp. Magazyn został przekazany do klinik onkologicznych w Polsce

17. „Portal Wolni od raka” Stworzyliśmy internetowy portal zbiórkowy na którym prowadzimy zbiórki naszych podopiecznych.

18. „Kampania 1%” Kampania informacyjna o możliwości oddawania 1% podatku na Fundację oraz podopiecznych 

19. „Onkotarcza” Stworzyliśmy wiszące nakładki na kroplówki, które przekazaliśmy do klinik 
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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)

Kliniki, szpitale i inne 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

70

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

20. „Prześlij buziaka lub przybij piątaka” akcja promocyjna z okazji międzynarodowego dnia walki z rakiem

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 dotkniętym chorobą nowotworową i 
ich rodzinom; działania polegające na 
prowadzeniu wszechstronnej działalności na 
rzecz dzieci i dorosłych dotkniętych chorobą 
nowotworową, a także objęcie pomocą ich 
rodzin, podejmowanie działań polegających na 
poszerzaniu wiedzy i świadomości społecznej o 
chorobach nowotworowych o ich profilaktyce, a 
także podejmowanie innych działań z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie 
działań związanych z udzielaniem pomocy 
społecznej, rodzinom i  osobom dotkniętym 
chorobą nowotworową poprzez realizację 
marzeń tych osób, akcje społeczne i świąteczne, 
umilanie trudnego czasu w bardzo trudnych 
chwilach

88.99.Z 602 262,80 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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635 645,94 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 62 600,00 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) 2 300 789,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 635 645,94 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 60 121,45 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 605 021,76 zł

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

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

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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

62 600,00 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: 1 602 543,21 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 225 814,49 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 602 262,80 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: 1 614 714,30 zł 602 262,80 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

602 262,80 zł 602 262,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

28 180,48 zł

0,00 zł

499 632,76 zł

484 638,26 zł 0,00 zł

1 Wydatki na leki, materiały, srodki ochrony zdrowia, wyposażenie i sprzęt oraz usługi związane z 
ochroną zdrowia, konsultacje ze specjalistami, lekarzami, opinie lekarskie, konsultacje, refundacja 
leków, materiałów, suplementów, odżywek i usług pozostałych i medycznych, rehabilitacja, koszty 
poniesione na leczenie, dojazd do klinik, szpitali itp

602 262,80 zł

1 refundacje zakupu leków i sprzętu oraz usług dla podpopiecznych 460 524,01 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

780 900,89 zł

216 883,94 zł

544 636,93 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)

60 121,45 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 33 383,14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 61 897,10 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 31 940,97 zł

61 897,10 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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1.2. 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)

3,00 etatów

5 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)

15 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

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 303 711,36 zł

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

303 711,36 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)

12 789,60 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)  

4 825,95 zł

0 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

245 171,20 zł

245 171,20 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 58 540,16 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 303 711,36 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

13 912,00 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

4 900,00 zł

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

1 Program Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030: Priorytet 
1a "Wsparcie 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

62 600,00 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

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
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