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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. WĄWOZOWA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-796 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 266 03 40

Nr faksu E-mail info@alivia.org.pl Strona www www.alivia.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-06-17

2012-08-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14243549800000 6. Numer KRS 0000358654

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

Bartosz Kamil Poliński Prezes Zarządu Fundacji TAK

Agata Izabela Polińska Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

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

Janusz Grzegorz Jaśkiewicz Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Teresa Maria Lipowska 
Zaliwska

Członek Rady Fundacji TAK

Paulina Dorota 
Chrabałowska

Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Zawisza-Mlost Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Mateusz Konrad 
Trojanowski

Członek Rady Fundacji TAK

ALIVIA - FUNDACJA ONKOLOGICZNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu: 
a) ochrony i promocji zdrowia w zakresie onkologii, 
b) wspomagania działalności diagnostycznej, leczniczej oraz 
rehabilitacyjnej w obszarze onkologii, 
c) pomocy społecznej,  w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, 
których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków 
ubocznych ich leczenia, 
d) działania na rzecz poprawny dostępności oraz standardów leczenia 
chorób nowotworowych, 
e) wspierania nauki i edukacji w zakresie onkologii, 
f) działalności charytatywnej na rzecz chorych onkologicznej oraz ich 
rodzin, 
g) reprezentowania interesów pacjentów onkologicznych, 
h) promocji oraz organizacji wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem 
chorób nowotworowych,
b) realizację programów profilaktyki nowotworów i oświaty zdrowotnej, 
c) szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki 
chorób nowotworowych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich 
dostępności w Polsce,
d) organizację spotkań, szkoleń, kursów sympozjów oraz konferencji, 
e) prezentowanie problematyki chorób nowotworowych oraz pacjentów w 
ośrodkach masowego przekazu, 
f) reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory wobec 
organów ustawodawczych, administracji państwowej oraz ośrodków 
medycznych,
g) organizację i udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz 
finansowej pomocy osobom chorym na nowotwory,
h) współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi 
organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji,
i) wspierania rehabilitacji i integracji społecznej osób dotkniętych chorobą 
nowotworową, 
j) wspieranie oraz organizację inicjatyw mających na celu podnoszenie 
poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji 
w zakresie onkologii, 
k) prowadzenie witryny internetowej Fundacji służącej informowaniu o 
działaniach Fundacji oraz umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy 
zainteresowanymi osobami,
l) działania fundraisingowe, gromadzenie oraz pomnażanie środków 
pieniężnych na realizację celów Fundacji,
m) działalność strażniczą, monitoringową w obszarze ochrony zdrowia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych.
- W ramach własnego portalu internetowego Fundacja Alivia prowadzi Bazę wiedzy o raku, a w niej dział poświęcony 
nowościom onkologicznym. Zamieszczane są tam publikacje podnoszące poziom wiedzy społeczeństwa o nowoczesnych 
metodach diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii. Publikowane artykuły zawierają: nowości z dziedziny onkologii, 
profilaktyki, podstawowe informacje o chorobach nowotworowych oraz porady dla pacjentów. W 2021 roku w bazie 
opublikowano 85 nowych artykułów poświęconych różnorakiej tematyce związanej z chorobami nowotworowymi. Baza wiedzy 
o raku została odwiedzona, w 2021 roku, ponad 680 350 razy. Fundacja uruchomiła dodatkowe narzędzie rozpowszechniania 
informacji i edukacji pacjentów - webinaria. Zorganizowano 4 webinaria, które na żywo obejrzało ponad 800 osób. Informacje o 
zapisach na wydarzenia dotarły do ponad 460 000 użytkowników mediów społecznościowych.
- Fundacja prowadzi również profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie podaje linki do ciekawych artykułów 
dotyczących profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. Profil fundacji śledzi już ponad 93 000 czytelników.

2. Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych oraz działanie na rzecz 
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zwiększenia ich dostępności w Polsce poprzez:
- realizację projektu Kolejkoskop – kontrola dostępności badań obrazowych w publicznej opiece zdrowotnej. Projekt 
Kolejkoskop.pl jest odpowiedzią na ograniczony dostęp do wysokokosztowych badań obrazowych (rezonans magnetyczny, 
tomografia komputerowa, PET-CT) w ramach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Projekt Kolejkoskop ma na celu:
  > dostarczenie pacjentom praktycznego narzędzia umożliwiającego wyszukanie ośrodka diagnostycznego, w którym aktualnie 
kolejka jest najkrótsza,
  > aktywizowanie społeczeństwa w obszarze monitorowania długości kolejek do badań obrazowych w ramach publicznej opieki 
zdrowotnej.
W ramach realizacji projektu prowadzone były działania promocyjne oraz rzecznicze, których celem było zwiększenie dostępu do 
wysokokosztowej diagnostyki obrazowej dla pacjentów onkologicznych w Polsce. Dzięki portalowi Kolejkoskop ponad 295 
tysięcy osób w 2021 roku znalazło ośrodek z najkrótszą kolejką do badań obrazowych.
- Realizację projektu edukacyjnego „Prosto w raka” przybliżającego pacjentom, a także społeczeństwu, zagadnienia medycyny 
personalizowanej oraz znaczenia diagnostyki molekularnej w przebiegu leczenia nowotworów złośliwych. Kontynuowane były 
działania w ramach portalu Prostowraka.pl oraz były prowadzone działania komunikacyjno-promocyjne. Portal Prostowraka.pl 
został odwiedzony w 2021 roku ponad 130 tysięcy razy.
- Realizację projektu Oncoindex.org. Oncoindex to pierwszy wskaźnik pozwalający na monitorowanie dostępu polskich 
pacjentów do terapii onkologicznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W ramach projektu Fundacja Alivia cyklicznie zleca 
przygotowanie analizy zbieżności schematu leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia z wytycznymi ESMO 
(Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej). Badania naukowe dowodzą, że ich przestrzeganie sprawia, że pacjenci 
zmagający się z rakiem mogą żyć dłużej. W 2021 roku portal odwiedziło ponad 40 tysięcy użytkowników.
- Realizację działań rzeczniczych, których celem jest reprezentacja problemów osób chorych onkologicznie w debacie publicznej, 
przed instytucjami prawodawczymi oraz w mediach, w tym:
  > działania rzecznicze kontynuowane po publikacjach kolejnych wartości Oncoindexu,
  > działania rzecznicze w obszarze dostępności do wysokokosztowych badań obrazowych w ramach publicznej służby zdrowia 
(dane statystyczne z Kolejkoskop.pl),
  > działania rzecznicze w obszarze wprowadzania standardów leczenia i diagnostyki, rejestrów, monitorowania skuteczności 
leczenia i satysfakcji pacjentów z opieki zdrowotnej w Polsce, tworzenia centrów doskonałości, Narodowej Strategii 
Onkologicznej, Krajowej Sieci Onkologicznej, finansowania terapii onkologicznych i innych problemów chorych na raka.
- Współpracę z innymi organizacjami o profilu zbliżonym do działalności Fundacji w ramach niesienia pomocy podopiecznym 
Programu Skarbonka.

3. Organizacja spotkań:
- w ramach projektu Baza wiedzy o raku Fundacja organizowała spotkania online i webinaria dla pacjentów i Podopiecznych, 
podczas których eksperci współpracujący z Fundacją dzielili się wiedzą z zakresu nowoczesnych terapii: 
  > luty 2021: webinar “Szczepienie przeciw COVID-19 u pacjentów onkologicznych” - spotkanie on-line z onkologami i 
ekspertami ochrony zdrowia dotyczące epidemii COVID-19 i jej wpływu na leczenie chorych na raka, 
  > wrzesień 2021: webinar “Rak prostaty – co każdy pacjent wiedzieć powinien” - spotkanie on-line z urologiem i onkologiem 
oraz pacjentem poświęcony metodom leczenia nowotworu prostaty, 
  > październik 2021: webinar “Szpiczak mnogi – nie przeocz objawów. Diagnoza i leczenie” - spotkanie on-line z wybitnymi 
specjalistami: hematoonkologiem i lekarzem rodzinnym oraz pacjentem na temat szpiczaka, jego objawów, i metod leczenia, 
  > grudzień 2021 "Badania genetyczne i molekularne – co powinniśmy wiedzieć w zdrowiu i chorobie" spotkanie on-line z 
genetykiem i specjalistą patomorfologiem oraz opiekunem pacjenta nt. badań molekularnych w diagnostyce i leczeniu 
nowotworów.

4. Prezentowanie problematyki chorób nowotworowych oraz pacjentów w ośrodkach masowego przekazu: 
- przedstawiciele Fundacji wielokrotnie poruszali w ogólnopolskich i lokalnych mediach kwestie związane z tematyką chorób 
onkologicznych, jakością i efektywnością polskiego systemu opieki onkologicznej oraz naświetlali problemy pacjentów, 
- w roku 2021 Fundacja prowadziła działania mass-mediowe, które dały ogółem 1656 publikacji.

W styczniu ukazało się 65 publikacji. Przedstawione zostały m.in. nowe wyniki portalu Oncoindex, które pokazały, że prawie 
połowa leków onkologicznych jest w Polsce nierefundowana.

W lutym ukazało się 89 publikacji, w których Alivia poinformowała opinię publiczną o problemach, z jakimi zmagali się pacjenci 
onkologiczni w czasie drugiej fali epidemii COVID-19. Bartosz Poliński - prezes fundacji, otrzymał nominację do Nagrody Polskiej 
Rady Biznesu w kategorii Działalność Społeczna. Agata Polińska - wiceprezeska fundacji, została jurorem Listy Stu 2021, czyli 
organizowanego przez „Puls Medycyny” rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony 
zdrowia.

W marcu ukazały się 132 publikacje. Opisany został m.in. projekt Onkotaxi, który umożliwił chorym bezpieczny i bezpłatny 
dojazd do ośrodków medycznych. Taksówki Onkotaxi wykonały w całym kraju dziesięć tysięcy kursów. Objęliśmy patronatem 
premierę spektaklu pt. ONKO!, czyli sztuki teatralnej poświęconej onkologicznym doświadczeniom reżyserki Weroniki 
Szczawińskiej i aktora Sebastiana Pawlaka. Agata Polińska zajęła 65 miejsce na liście stu najbardziej wpływowych osób w 
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polskim systemie ochrony zdrowia w 2020 roku.

W kwietniu ukazały się 92 publikacje.

W maju ukazało się 681 publikacji. Alivia alarmowała, że majowa lista refundacyjna nie przyniosła przełomu, a chorzy na raka w 
Polsce wciąż pozostają bez dostępu do wielu leków. Ponadto epidemia COVID-19 wciąż opóźnia diagnostykę i wdrażanie leczenia 
onkologicznego. Tymczasem pacjenci w tej trudnej sytuacji pilnie potrzebują skutecznych terapii, odpowiadających aktualnej 
wiedzy medycznej.

W czerwcu ukazały się 44 publikacje. Przedstawione zostały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Kantar Public 
„Doświadczenie choroby onkologicznej w czasie epidemii. Perspektywa pacjentów”. Wnioski z badania potwierdziły 
dramatyczny spadek jakości opieki onkologicznej.

W lipcu ukazało się 155 publikacji. Opublikowany został m.in. ranking przyjaznych szpitali onkologicznych w Polsce. Chorzy na 
raka najwyżej w kraju ocenili Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach.

W sierpniu ukazały się 42 publikacje. Alivia informowała m.in. o kampanii społecznej "Lepiej działać niż omijać temat rakiem" 
przygotowanej wraz z Nationale-Nederlanden. Wspólnie zwróciliśmy uwagę na potrzebę badań profilaktycznych i dbania o 
zdrowie.

We wrześniu ukazało się 110 publikacji. Przedstawiono m.in. porównanie dostępności terapii onkologicznych w Polsce i 
Hiszpanii. Wyniki pokazały ogromną przepaść - podczas gdy wartość Oncoindexu wynosiła dla Polski 35 punktów, to w 
przypadku Hiszpanii było to 61 punktów.

W październiku ukazało się 65 publikacji. Opisano mi.n. zmiany na listopadowej liście refundacyjnej, gdzie znalazły się dwie 
nowości dla chorych na raka. To umożliwienie terapii wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem szerszej populacji chorych 
na przewlekłą białaczkę limfocytową, oraz objęcie refundacją molekuły cemiplimab, w ramach nowego programu lekowego 
B.125 leczenia chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry.

W listopadzie ukazało się 114 publikacji. Onkofundacja Alivia przedstawiła mi.n. stanowisko dot. projektu ustawy o Krajowej 
Sieci Onkologicznej.

W grudniu ukazało się 67 publikacji.

5. Reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory wobec organów ustawodawczych, administracji państwowej oraz 
ośrodków medycznych:
Styczeń:
- Ujawniliśmy, jak wyglądało leczenie raka w Polsce w trakcie II fali pandemii. Z anonimowych opinii lekarzy, personelu, chorych 
oraz ich bliskich powstała II część opracowania pt. „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie pandemii COVID-19”.
- Zaapelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o pilne wdrożenie procedur koordynacji opieki nad chorymi i monitoringu ciągłości 
ich leczenia.
- Dokonaliśmy aktualizacji portalu Alivia Oncoindex, która pokazała, że prawie połowa opcji terapeutycznych nie jest dostępna 
dla polskich pacjentów!

Luty:
- Spotkaliśmy się z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim oraz Minister Anną Goławską. W rozmowach zwróciliśmy uwagę 
na problem dostępności do szczepień dla chorych onkologicznie. Przedstawiliśmy też nasze rekomendacje dotyczące zmian 
kryteriów kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19.

Marzec:
- Wzięliśmy udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia, na którym dyskutowaliśmy na temat oceny efektywności pilotażu 
Krajowej Sieci Onkologicznej.

Kwiecień:
- Wzięliśmy udział w szkoleniu dotyczącym udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym, dzięki czemu 
zwiększyliśmy kompetencje związane z efektywnym wpływaniem na kształt polskiego systemu ochrony zdrowia.

Maj:
- Uczestniczyliśmy w spotkaniu z ministrem Maciejem Miłkowskim w sprawie zmian w programie leczenia pacjentek z HER 2 
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dodatnim rakiem piersi. Nowe kryteria kwalifikacji wykluczały leczenie pacjentek z rozsianym rakiem piersi z przerzutami do 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Rezultatem spotkania była obietnica Ministerstwa o zapewnieniu leczenia każdej 
pacjentce, z pominięciem zapisu dotyczącego nieobecności przerzutów do OUN.
- Przystąpiliśmy do kampanii Time to Act! wzywającej rządy państw do podjęcia pilnych działań w celu odbudowy opieki i 
leczenia onkologicznego wobec zaległości spowodowanych pandemią COVID-19.

Czerwiec:
- Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w sprawie poprawy efektywności opieki onkologicznej w Polsce. 
Podstawą tych działań była analiza przedstawionych m.in. przez naszą fundację danych z dwóch części opracowań 
“Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19”.
- We współpracy z Kantar Public opublikowaliśmy raport „Doświadczenie choroby onkologicznej w czasie epidemii. Perspektywa 
pacjentów”. Wnioski z badania potwierdziły dramatyczny spadek jakości opieki onkologicznej.

Lipiec:
- Podsumowaliśmy opinie o placówkach onkologicznych w całej Polsce zgromadzone na portalu onkomapa.pl. Chorzy najwyżej w 
kraju ocenili Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
- Agata Polińska wzięła udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, na którym przedstawiono sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania Narodowej Strategii Onkologicznej w 2020 r. 

Sierpień:
- Przedstawiliśmy nasze stanowisko i uwagi do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz 
do nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.

Wrzesień:
- Porównaliśmy dostępność terapii onkologicznych w Polsce i Hiszpanii. Wyniki pokazały jak daleko nam do europejskich 
standardów.
- Agata Polińska była gospodarzem i prelegentką pierwszej sesji Rzeczników Pacjentów na Kongresie ESMO - Europejskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
- Razem z Ogólnopolską Federacją Onkologiczną wzięliśmy udział w posiedzeniu Podkomisji Stałej do spraw Onkologii. Tematem 
spotkania było m.in. powstanie ośrodków leczenia koordynowanego tzw. cancer units.
- Wraz z organizacjami działającymi w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, spotkaliśmy się z nowym 
wiceministrem zdrowia ds. dialogu społecznego - Piotrem Bromberem.
- Podczas Europejskiego Forum Zdrowia w Gastein Maria Libura, reprezentując naszą fundację, omówiła raport “Dane, wiedza, 
decyzje” przygotowany w ramach realizacji międzynarodowego programu grantowego firmy MSD. Raport przedstawia zalecenia 
służące usprawnieniu systemu ochrony zdrowia w Polsce na podstawie analizy roli rejestrów danych, wytycznych klinicznych i 
protokołów leczenia w polskiej opiece onkologicznej.

Listopad:
- Zaapelowaliśmy, razem z organizacjami pacjenckimi oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich, do ministra Adama 
Niedzielskiego o natychmiastowe zmiany w ustawie o Funduszu Medycznym.
- Przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia nasze uwagi dotyczące projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

6. Organizację i udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej pomocy osobom chorym na nowotwory.
- W 2021 roku, m.in. dzięki środkom pozyskanym z 1% podatku oraz z darowizn, fundacja przekazała Podopiecznym Programu 
Skarbonka 4 125 221,68 zł na ratowanie ich zdrowia i życia. W trakcie 2021 roku Fundacja objęła świadczeniem pomocy 
społecznej 134 nowych podopiecznych (na podstawie umowy o realizacji świadczeń pomocy społecznej), a na koniec roku 
prowadzono zbiórkę pieniędzy dla 539 osób.
- Fundacja stale prowadzi projekt konsultacyjno-interwencyjny “Czerwona Skrzynka“ poświęcony pacjentom i rozwiązywaniu ich 
problemów. W ramach programu fundacja udziela porad i pomaga interweniować, jeśli to konieczne, w przypadkach różnych 
problemów, na które natrafiają chorzy na nowotwory złośliwe. Kontaktując się z fundacją telefonicznie lub mailowo, pacjenci 
onkologiczni i ich bliscy mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i formalnych. W 2021 
roku fundacja odpowiedziała na ponad 875 maili i ponad 2847 zapytań telefonicznych.
- Fundacja prowadzi również Fundusz Pomocy Nadzwyczajnej, w ramach którego przyznaje wsparcie pacjentom w wyjątkowo 
trudnej sytuacji materialnej. W 2021 roku wsparcia udzielono 45 razy.
- Fundacja stale realizuje projekt Onkomapa – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych. Onkomapa.pl to portal 
zbierający i publikujący wyniki badań satysfakcji pacjentów i ich bliskich z jakości świadczonych usług w obszarze onkologii. 
Celem projektu jest ogólnopolska aktywizacja obywateli do monitoringu kilkuset onkologicznych placówek medycznych, które 
stanowią instytucje zaufania publicznego. Dzięki projektowi Onkomapa pacjenci onkologiczni oraz osoby im towarzyszące mają 
możliwość:
  > wyrażania swojego zdania/opinii na temat tego, w jaki sposób postrzegają poszczególne elementy systemu ochrony zdrowia 
w zakresie onkologii,
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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)

  > zapoznania się ze zagregowanymi jak i szczegółowymi opiniami/ocenami przekazanymi przez innych pacjentów. W 2021 roku 
portal Onkomapa wskazał ponad 245 tysiącom osób najbardziej przyjaznego lekarza i ośrodek w ich okolicy.
- W związku z wybuchem epidemii SARS-CoV-2 Fundacja kontynuowała realizację projektu Onkoobrona Czas Walki 
obejmującego:
  > Onkotaxi- celem projektu było zapewnienie bezpłatnego i bezpiecznego transportu do placówek medycznych dla osób 
chorych na nowotwory złośliwe podczas trwania epidemii SARS-COV-2 w Polsce,
  > portal informacyjny z aktualizowanymi na bieżąco informacjami dot. sytuacji epidemicznej, linkami do ważnych informacji 
oraz własnymi artykułami dot. SARS-CoV-2 i COVID-19,
  > webinarium eksperckie na temat szczepień przeciw SARS-CoV-2,

7. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji.

Towarzystwa naukowe:
- ESMO (The European Society for Medical Oncology).

Organizacje pacjenckie:
- European Cancer Patient Coalition,
- Ogólnopolska Federacja Onkologiczna,
- Alivia Foundation Hiszpania,
- Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny,
- Fundacja „Pokonaj Raka”,
- Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej,
- Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!,
- Fundacja OmeaLife,
- Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. Prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”,
- Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia,
- Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec.

Instytucje publiczne:
- Ministerstwo Zdrowia,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Rzecznik Praw Pacjenta.

8. Wspieranie oraz organizacja inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, 
diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii, poprzez:
- realizację projektu „Baza wiedzy o raku”, programu edukacyjnego podnoszącego poziom wiedzy społeczeństwa o 
nowoczesnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii. Fundacja prowadzi stronę internetową poświęconą 
nowotworom złośliwym i ich leczeniu, gdzie publikuje bieżące nowości onkologiczne, artykuły i wywiady ze specjalistami.

9. Prowadzenie witryny internetowej Fundacji służącej informowaniu o działaniach Fundacji oraz umożliwiającej wymianę 
informacji pomiędzy zainteresowanymi osobami:
Fundacja prowadzi portal internetowy dla osób zainteresowanych tematyką onkologiczną www.alivia.org.pl, gdzie publikuje 
aktualności z obszaru onkologii oraz istotne dla chorych oraz ich najbliższych informacje. Stronę fundacji – www.alivia.org.pl 
odwiedziło w 2021 roku 833 815 osób.

10. Działania fundraisingowe, gromadzenie oraz pomnażanie środków pieniężnych na realizację celów Fundacji poprzez:
- fundraisingowe działania komunikacyjne dotyczące działalności fundacji oraz kampanie społeczne,
- realizację projektu mającego na celu pozyskanie stałych darczyńców fundacji.
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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)

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

30272188

17

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Działalność portali internetowych:

- w ramach portalu internetowego alivia.org.pl 
Fundacja prowadzi Bazę Wiedzy o Raku. 
Zamieszczane są tam publikacje podnoszące 
poziom wiedzy społeczeństwa o nowoczesnych 
metodach diagnostycznych i terapeutycznych w 
onkologii. Publikowane artykuły traktują o 
nowościach z dziedziny onkologii, profilaktyce, 
zawierają podstawowe informacje o chorobach 
nowotworowych, porady dla pacjentów. W 2021 
roku w bazie wiedzy o raku były publikowane 
nowe artykuły poświęcone różnorakiej tematyce 
związanej z chorobami nowotworowymi;

- projekt Kolejkoskop - jest odpowiedzią na 
występujący w Polsce problem ograniczonego 
dostępu do wysokokosztowych badań 
obrazowych (rezonans magnetyczny, tomografia 
komputerowa, PET-CT) w ramach publicznej 
opieki zdrowotnej. Projekt Kolejkoskop ma na 
celu dostarczenie pacjentom praktycznego 
narzędzia umożliwiającego wyszukanie ośrodka 
diagnostycznego, w którym aktualnie kolejka jest 
najkrótsza;

- projekt Posto w Raka - portal o medycynie 
personalizowanej oraz diagnostyce molekularnej 
w przebiegu leczenia nowotworów złośliwych;

- projekt Onkomapa.pl to portal zbierający i 
publikujący wyniki badań satysfakcji pacjentów i 
ich bliskich z jakości świadczonych usług w 
obszarze onkologii;
- projekt Oncoindex - monitoruje dostęp 
polskich pacjentów do najnowszych terapii 
lekowych rekomendowanych przez ESMO.

63.12.z 0,00 zł
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2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Alivia w 2021 roku podejmowała szereg działań 
rzeczniczych, skierowanych do instytucji 
administracji centralnej, środowiska 
parlamentarnego oraz innych interesariuszy 
uczestniczących w wypracowaniu rozwiązań 
istotnych dla systemu opieki onkologicznej, 
finansowanego ze środków publicznych, w tym:

- ujawniliśmy, jak wyglądało leczenie raka w 
Polsce w trakcie II fali pandemii. Z anonimowych 
opinii lekarzy, personelu, chorych oraz ich 
bliskich powstała II część opracowania pt. 
„Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w 
czasie pandemii COVID-19”. Zaapelowaliśmy do 
Ministerstwa Zdrowia o pilne wdrożenie 
procedur koordynacji opieki nad chorymi i 
monitoringu ciągłości ich leczenia;

- spotkaliśmy się z Ministrem Zdrowia Adamem 
Niedzielskim oraz Minister Anną Goławską. W 
rozmowach zwróciliśmy uwagę na problem 
dostępności do szczepień dla chorych 
onkologicznie;

- objęliśmy patronatem premierę spektaklu pt. 
ONKO!, czyli sztuki teatralnej poświęconej 
onkologicznym doświadczeniom reżyserki 
Weroniki Szczawińskiej i aktora Sebastiana 
Pawlaka;

- przystąpiliśmy do kampanii Time to Act! 
wzywającej rządy państw do podjęcia pilnych 
działań w celu odbudowy opieki i leczenia 
onkologicznego wobec zaległości 
spowodowanych pandemią COVID-19;

- we współpracy z Kantar Public opublikowaliśmy 
raport „Doświadczenie choroby onkologicznej w 
czasie epidemii. Perspektywa pacjentów”. 
Wnioski z badania po

70.21.z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

W 2021 roku przedstawiciele Fundacji brali 
udział w kongresie European Society for 
Medical Oncology (ESMO) 2021 w obszarze 
"Patient Care" i projekcie "Patients Today" 
oraz w wydarzeniu EPALC Patient Council 
2021 organizowanym przez firmę Novartis.

W ramach współpracy z firmą Nationale 
Nederlanden braliśmy udział w kampanii 
edukacyjno-informacyjnej dla pacjentów 
onkologicznych, a w ramach współpracy z 
firmą Pierre Fabre Medicament w 
projektach społecznie użytecznych i 
kampaniach informacyjnych.

70.21.z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania:

- Fundacja stale prowadzi Program Pomocy 
finansowej dla chorych na nowotwory złośliwe - 
“Skarbonka”. W 2021 roku, m.in. dzięki środkom 
pozyskanym z 1% podatku oraz z darowizn, 
fundacja przekazała Podopiecznym Programu 
Skarbonka 4 125 221,68 złotych na ratowanie ich 
zdrowia i życia. W trakcie 2021 roku Fundacja 
objęła świadczeniem pomocy społecznej 134 
nowych podopiecznych (na podstawie umowy o 
realizacji świadczeń pomocy społecznej) i na 
koniec roku prowadzono zbiórkę pieniędzy dla 
539 osób.

- Fundacja kontynuuje działanie projektu 
konsultacyjno-interwencyjnego “Czerwona 
Skrzynka” poświęconego pacjentom i 
rozwiązywaniu ich problemów. W ramach 
programu fundacja udziela porad i pomaga 
interweniować, jeśli to konieczne, w 
przypadkach różnych trudności, na które 
natrafiają chorzy na nowotwory złośliwe. W 
2021 roku Fundacja odpowiedziała na 875 maili i 
2847 zapytań telefonicznych.

- Fundacja prowadzi również Fundusz Pomocy 
Nadzwyczajnej, w ramach którego przyznaje 
wsparcie pacjentom w wyjątkowo trudnej 
sytuacji materialnej. W 2021 wsparcia udzielono 
45 razy.

88.99.z 2 753 965,67 zł
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3 166 504,95 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 32 400,00 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) 12 817 691,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 599 947,35 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 48 274,42 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 160 902,51 zł

e) pozostałe przychody 8 566,74 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 182 012,55 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

5.1. 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

32 400,00 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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2.4. Z innych źródeł 436 773,52 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 536 779,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 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 1 563 330,12 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 753 965,67 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: 11 592 945,27 zł 2 753 965,67 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

11 063 168,35 zł 2 753 965,67 zł

48 274,42 zł 0,00 zł

0,00 zł

97 910,44 zł

381 152,54 zł

2 439,52 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 348 964,74 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

6 400 240,41 zł

2 781 772,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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)

20 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)

13,10 etatów

16 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

1 793 971,61 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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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 1 273 442,11 zł

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

1 273 442,11 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)

14 889,03 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 245,36 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

1 205 874,41 zł

1 157 041,51 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

48 832,90 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 67 567,70 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 1 273 442,11 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

15 000,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

21 335,26 zł

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

1 Zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami

Zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami

PFRON 32 400,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W dziale III 2.2.d i VII 4. zawarto dane dot. środków uzyskanych z PFRON w związku z zatrudnieniem osób z 
niepełnosprawnościami.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Bartosz Poliński 
Agata Polińska 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

2022-06-30
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