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Analiza możliwości wprowadzenia ustawowego zakazu uży-
wania tytoniu i wyrobów tytoniowych w samochodach osobo-
wych przewożących dzieci.

W ramach Projektu przygotowano Raport składający się z 2 części, obejmujących dwie 
grupy argumentów, które mogą zostać podnoszone w dyskusji nad wprowadzeniem 
ustawowego zakazu używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w samochodach osobowych 
przewożących dzieci. Pierwsza część obejmuje argumenty zdrowotne, druga – argumenty 
prawne. Raport stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie tej problematyki. 

Bazując na argumentach wskazanych w Raporcie  wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia 
z postulatem  dodania do art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych punktu 12, wprowadzającego zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia 
papierosów elektronicznych, w samochodach osobowych przewożących dzieci do 18 
roku życia, o proponowanej treści: „Dodaje się w art. 5 ust. 1 pkt 12 o następującym 
brzmieniu: 12. W samochodach osobowych przewożących dzieci do 18 roku życia”.

Przedłożony postulat zmiany  ustawowej uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia i 
propozycja zapisu art. 5 ust. 1 pkt 12 („w pojazdach, podczas przewozu osób do 18. roku 
życia”) trafiła do projektu nowelizacji ustawy skierowanego do Komitetu Stałego Rady 
Ministrów. Projekt ustawy z dnia 08.08.2018 r. znajduje się na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12310501/12501982/12501983/dokument358444.pdf.

Przeprowadzono szeroką kampanię medialną (w telewizji, radio oraz prasie) zasadności 
wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich 
wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, w samochodach osobowych 
przewożących dzieci do 18 roku życia.

Argumenty użyte w Raporcie zostały zaprezentowane w formie tez podczas konferencji 
naukowych krajowych i zagranicznych oraz w przygotowanym artykule naukowym (do 
druku w Gdańskich Studiach Prawniczych).



MOBILNE BIURO EDUKACJI 
ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA W 

MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI...ABY DOSTRZEC 
ŹRÓDŁA SZANS I ZAGROŻEŃ

projekt autorstwa:

dr n. farm. Monika Karasiewicz
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Mobilne biuro edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w małej 
miejscowości...aby dostrzec źródła szans i zagrożeń
Projekt zrealizowano w gminie Dąbie w woj. Wielkopolskim w drugim półroczu 2018 r. 
Wykorzystując przygotowane wcześniej oryginalne materiały promujące profilaktykę 
zdrowotną (kubki, długopisy, bawełniane torby) oraz materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, 
fantomy do nauki samobadania piersi) przeprowadzono serię 7 spotkań na terenie gminy 
w ramach „mobilnego biura”.

W trakcie spotkań, które miały warsztatowy charakter oceniano wiedzę uczestników 
oraz omawiano zagadnienia prewencji i profilaktyki chorób nowotworowych. Poziom 
wiedzy był oceniany powtórnie po warsztatowej części edukacyjnej. W ramach 
warsztatów przeprowadzono autorskie badania ankietowe dotyczące stylu życia, 
zachowań prozdrowotnych, znajomości piramidy żywienia, uczestnictwa w badaniach 
przesiewowych, oceny aktywności prozdrowotnej władz na terenie gminy i miejscowego 
ośrodka zdrowia w zakresie  edukacji zdrowotnej. W warsztatach wzięło udział 122 
uczestników.

Uzyskane przez autorkę wyniki ankiety jak też osobiste wrażenia z rozmów podczas 
warsztatów z mieszkańcami gminy Dąbie wskazują na niezadowalający poziom 
wiedzy na temat prewencji i profilaktyki chorób nowotworowych, niewielką aktywność 
władz i personelu medycznego w tym zakresie pracującego na terenie Gminy oraz 
dalszą potrzebę edukacji lokalnej społeczności. Autorka przedstawiła wyniki projektu  
na kongresie zdrowia publicznego oraz wykorzystała je w ramach zajęć ze studentami 
oraz lekarzami. Planowane jest opracowanie statystyczne wyników badań ankietowych 
i ich opublikowanie.



ONKOEDUKATORNIA. PRZYSZŁOŚĆ 
WOLNA OD RAKA.

Projekt autorstwa:

dr Katarzyna 
Kowalczewska Grabowska,  
Maria Świątkiewicz-Mośny

EDUKACJA  
W WALCE  
Z RAKIEM
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Onkoedukatornia. Przyszłość wolna od raka.

Celem projektu badawczo-edukacyjnego było rozpoznanie wiedzy i deklarowanych 
zachowań prozdrowotnych wśród uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) z terenu 
województwa śląskiego oraz zwiększenie wiedzy na temat czynników ryzyka wywołujących 
choroby nowotworowe a także zachęcenie nastolatków biorących udział w warsztatach 
„Onko-edukatornia” do podejmowania zachowań prozdrowotnych w przyszłości.

W ramach projektu opracowano scenariusze zajęć warsztatowych w oparciu o zalecenia 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Scenariusze warsztatów i materiały  dydaktyczne 
zostały wypracowane w oparciu o wyniki badań diagnostycznych. Następnie w okresie 
od 15 listopada do 4 grudnia 2018 roku przeprowadzono warsztaty pilotażowe w trzech 
świetlicach środowiskowych należących do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
„Dom Aniołów Stróżów”, działających w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu
(http://anioly24.pl/). Warsztaty przeprowadzono zgodnie z najnowszą wiedzą dotyczącą
metodologii prowadzenia warsztatów z obszaru promocji zdrowia, z wykorzystaniem 
metod aktywizujących, storytelling, gier i zabaw integracyjnych itp.

Efektem projektu było zgromadzenie danych na temat wiedzy i podejmowanych zachowań 
prozdrowotnych przez uczniów szkół podstawowych oraz pobudzenie społecznej 
świadomości w obszarze prewencji i profilaktyki chorób nowotworowych. Dzięki 
zastosowaniu metod aktywnych podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję uczyć się 
poprzez doświadczenie.

Rezultaty projektu to rozpowszechnienie wśród jego uczestników wiedzy na temat 
zapobiegania nowotworom poprzez przyswojenie zaleceń Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem, przekonanie uczestników do zasadności podejmowania zachowań 
prozdrowotnych w celu pomnażania potencjału zdrowotnego poprzez zdrowy styl życia 
a także rezultaty behawioralne: zachęcenie uczestników biorących udział w warsztatach 
do podejmowania zachowań prozdrowotnych na co dzień. Dodatkowym efektem projektu 
było również animowanie do podejmowania dyskusji na tematy związane ze zdrowiem  
i chorobą.



PROMOCJA ZDROWEGO SPOSOBU 
ODŻYWIANIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE 
MIASTA BYTOMIA – DIAGNOZA POTRZEB 

EDUKACYJNYCH W KONTEKŚCIE
PLANOWANIA SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ 

Z ZAKRESU PIERWOTNEJ PROFILAKTYKI 
CHORÓB NOWOTWOROWYCH 

Projekt autorstwa:

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, 
Karina Leksy

EDUKACJA  
W WALCE  
Z RAKIEM
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Promocja zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej  
w szkołach podstawowych na terenie miasta Bytomia – diagnoza 
potrzeb edukacyjnych w kontekście planowania skutecznych działań  
z zakresu pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych

Projekt realizowany był w okresie 01.09.2018 –28.02.2019. Badania ankietowe 
przeprowadzono wśród uczniów drogą elektroniczną. Objęto nimi uczniów jednej klasy 
7 lub 8 (zależnie od wskazań dyrekcji) ze wszystkich szkół podstawowych z terenu 
miasta Bytomia, z wyłączeniem szkół specjalnych ( w sumie 21 placówek). Niezależnie 
przeprowadzono wywiady  z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi i nauczycielami 
wychowania fizycznego (przeprowadzono wywiady w 10 szkołach – do badań losowo 
wybrano po 1 szkole z każdej dzielnicy Bytomia). Wywiady były zorientowane analizę 
potrzeb w zakresie promocji zdrowego sposobu odżywiania i aktywności ruchowej  
oraz ocenę skuteczności dotychczas prowadzonych w tym zakresie działań, w kontekście 
profilaktyki chorób nowotworowych.

Dodatkowo od nauczycieli w-f pozyskano informacje dotyczące motywacji uczniów 
do udziału w różnych formach aktywności ruchowej i ich zaangażowania w tego 
typu aktywność. Przeprowadzenie także serię wywiadów focusowych z uczniami 
– zorganizowano spotkania w 4 grupach, w szkołach z 4 różnych dzielnic Bytomia  
oraz z rodzicami – zorganizowano 4 w tych samych szkołach, w których odbywały się 
wywiady z uczniami. Ponadto, w ramach badań przeprowadzono analizę epidemiologiczną 
dotyczącą zachorowalności i umieralności na nowotwory związane z nieprawidłową 
dietą i niską aktywnością fizyczną, tj. nowotwór jelita grubego, piersi, trzonu macicy, 
przełyku, żołądka, jamy ustnej, wątroby, woreczka żółciowego, nerki na terenie 
województwa śląskiego w ciągu 10 lat celem określenia lokalnej dynamiki zjawiska 
i odniesienia zebranych danych do statystyk ogólnopolskich. Dokonano też analizy 
programów profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących promocji zdrowego sposobu 
odżywiania i aktywności ruchowej realizowanych w bytomskich szkołach podstawowych, 
uwzględniając rekomendowany sposób ich wdrażania oraz zawartość treści związanych 
z zapobieganiem chorobom nowotworowym.

Rezultatem przeprowadzonych badań było opracowanie pakietu edukacyjnego (narzędzie
diagnostyczne + scenariusze cyklu warsztatów) w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, 
który drogą elektroniczną został przekazany szkołom biorącym udział w projekcie  
i ma stanowić pomoc dla nauczycieli w realizacji działań profilaktycznych w kolejnych 
latach, adresowanych zarówno do uczniów, jak i do rodziców, adekwatnych do potrzeb 
społeczności lokalnej. W oparciu o uzyskane dane stworzono także rekomendacje  
dla władz oświatowych dotyczące skutecznej realizacji profilaktyki chorób nowotworowych 
w obszarze promocji zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej 
oraz zredagowano i przekazano szkołom informacje dla rodziców uczniów 
biorących udział w projekcie na temat wyników przeprowadzonej diagnozy 
oraz wniosków z niej płynących.



STAN PRAWNY I ROZWIĄZANIA 
LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE MEDYCYNY 
ALTERNATYWNEJ I KOMPLEMENTARNEJ  

NA ŚWIECIE

Projekt autorstwa:

Anna Brodziak,  
Paweł Sobczuk,  

Katarzyna Lejman,  
Grzegorz Kukowka

POLITYKA  
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Z RAKIEM
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Stan prawny i rozwiązania legislacyjne dotyczące medycyny 
alternatywnej i komplementarnej na świecie

Celem projektu było porównanie regulacji prawnych dotyczących medycyny alternatywnej 
i komplementarnej w różnych państwach świata oraz opracowanie wstępnych 
rekomendacji dotyczących wdrożenia odpowiednich regulacji w Polsce z uwzględnieniem 
kontekstu prawa unijnego. 

W pierwszym etapie na podstawie źródeł prawniczych, przeglądu publikacji oraz 
artykułów naukowych dotyczących regulacji w obszarze medycyny niekonwencjonalnej 
wybrano kraje posiadające szczegółowe regulacje w tym zakresie (Australia, Belgia, 
Botswana, Bułgaria, Dania, Holandia, Islandia, Kanada, Katar, Liechtenstein, Luksemburg, 
Łotwa, Niemcy, Rumunia Słowenia, Szwecja, Wenezuela, Węgry, Zimbabwe). Z tej grupy 
państw odrzucono systemy prawne słabiej rozwinięte, w szczególności te które nie 
zawierały regulacji dotyczących medycyny niekonwencjonalnej. Pozostałe akty prawne 
poddano szczegółowej analizie, której wynikiem jest 46-stronicowy raport zawierający 
dodatkowo zarys regulacji na gruncie prawa unijnego oraz rekomendacje autorów projektu  
dla Polski. Raport został opublikowany pod adresem https://issuu.com/pawesobczuk/
docs/onkogrant i jest dostępny do pobrania bezpłatnie.
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ONKOGRANTY III
 FUNDACJA POLSKA LIGA WALKI Z RAKIEM 

OGŁASZA III EDYCJĘ KONKURSU NA GRANTY 
Szukamy najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych 

z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego 
w obszarze walki z rakiem, twórczo nawiązujących 

do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

 TRZY KATEGORIE:  
Pacjent jako 

podmiot w systemie 
ochrony zdrowia

Wykorzystanie 
nowych technologii 

 w dwustronnej komunikacji 
z pacjentem w trakcie 
diagnostyki, leczenia 

i po zakończeniu terapii 

Jak poprawić dostęp 
do innowacyjnych 

metod leczenia 
onkologicznego? 

Regulamin konkursu oraz dokumenty 
aplikacyjne do pobrania ze strony: 
www.ligawalkizrakiem.pl 
Dodatkowe informacje:
onkogranty@ligawalkizrakiem.pl
Ostateczny termin nadsyłania projektów: 
30 września 2019



PROJEKTY FUNDACJI  POLSKA LIGA WALKI Z RAKIEM
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Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego (ONKOgranty wynika z  naszego 
przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych 
oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem. 
Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych 
m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły 
badawcze i przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie jest udzielane w formie grantów 
przyznawanych w drodze otwartego konkursu.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu wspieraliśmy projekty, których tematy 
były związane z polityką zdrowotną, edukacją zdrowotną  i profilaktyką chorób 
nowotworowych. Tematy nagrodzonych grantami projektów i sprawozdania z ich 
realizacji są dostępne na naszej stronie internetowej.

Trzecia edycja konkursu będzie obejmowała projekty, których celem jest 
poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki 
zdrowotnej. Pacjenci często odczuwają brak należytej uwagi i troski 
pracowników ochrony zdrowia, narzekają na nadmierną biurokratyzację 

systemu, słaby dostęp do informacji, małą ilość czasu  na rozmowę z lekarzem, niedostrzeganie ich potrzeb i 
preferencji w trakcie leczenia i niską jakość komunikacji. Chcemy, aby w trzeciej edycji konkursu wnioskodawcy 
dostrzegli  te problemy, poddali je ocenie jakościowej i ilościowej, zaproponowali rozwiązania, dobre praktyki  
oraz praktyczne i konkretne pomysły, które można byłoby wdrożyć Polsce.  

Obecna, edycja będzie obejmowała następujące tematy: 

• Pacjent jako podmiot w systemie ochrony zdrowia.

• Wykorzystanie nowych technologii w dwustronnej komunikacji z pacjentem w trakcie diagnostyki, leczenia i po 
zakończeniu terapii.

• Jak poprawić dostęp do innowacyjnych metod leczenia onkologicznego?

www.ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy

Opiekun projektu: prof Sergiusz Nawrocki

ONKOgranty 

Działalność ekspercka

Eksperci Fundacji uczestniczą w opracowywaniu i ocenie dokumentów związanych z szeroko pojętą walką z rakiem 
w Polsce. Oprócz przygotowania programowego dokumentu - Strategii Walki z Rakiem w Polsce, nasi eksperci 
uczestniczyli m.in. w przygotowaniu Strategii Walki z Rakiem Płuca, zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych dla raka 
płuca i raka piersi, projektu diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej nowotworów, koncepcji skoordynowanej 
opieki w raku piersi i raku płuca i wielu innych dokumentów.

Fundacja jest członkiem Association of European Cancer Leagues (ECL) i aktywnie uczestniczy  
w inicjatywach i grupach roboczych tej organizacji, w tym w ramach grupy zajmującej się dostępem  
do leczenia (spotkanie w Pradze, marzec 2019 r.) oraz grupy zajmującej się prawami pacjentów. Fundacja 
bierze udział w opracowywaniu dokumentów programowych oraz wytycznych ECL, w tym np. dotyczących 
komunikacji między pacjentami a lekarzami oraz dostępu do leczenia. Fundacja aktywnie współpracuje  
z ligami walki z rakiem w innych krajach. 

www.europeancancerleagues.org

Współpraca międzynarodowa. Udział w projektach międzynarodowych - w 
szczególności w ramach Association of European Cancer Leagues (ECL)
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Od kilku lat Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem sprawuje patronat nad Letnią Akademią Onkologiczną dla 
Dziennikarzy. Jest to inicjatywa mająca na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, 
jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych.

Wykładowcami Akademii są wybitni onkolodzy oraz eksperci zdrowia publicznego, a słuchaczami 
dziennikarze specjalizujący się w publicystyce medycznej oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.  
W ciągu trzech dni Akademii uczestnicy mają możliwość omówienia w bezpośredniej rozmowie kilkunastu 
tematów podzielonych na interdyscyplinarne bloki. Najbliższa, dziewiąta edycja Akademii odbędzie się  
w Warszawie w dniach 7-9 sierpnia 2019.

www.ligawalkizrakiem.pl/projekty/letnia-akademia-onkologiczna

Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy (LAO)

Onkologiczny serwis dla dziennikarzy 

Działający od 2016 roku projekt, którego celem jest budowanie 
profesjonalnej internetowej platformy edukacyjnej dla dziennikarzy  
i publicystów zainteresowanych onkologią i zdrowiem publicznym. 

Serwis zapewnia wiarygodne źródło informacji i wiedzy o kluczowych 
wydarzeniach, odkryciach i wyzwaniach związanych z walką rakiem  
na świecie i jest adresowany nie tylko dla dziennikarzy, ale do wszystkich 
zainteresowanych tymi tematami. W rozsyłanych co miesiąc newsletterach 
znajdują się przygotowywane przez specjalistów informacje oparte  
na bieżących doniesieniach naukowych z całego świata.

www.ligawalkizrakiem.pl/projekty/serwis-onkologiczny-dla-dziennikarzy

Opiekun projektu: prof. Jacek Jassem

Podręcznik „Jak rozmawiać z pacjentem”

W 2017 wydany został podręcznik opracowany przez specjalistów od 
komunikacji społecznej, psychologów, psychoonkologów i antropologów. 
Podręcznik obejmuje m.in. podstawowe zasady dobrej i rozumiejącej 
komunikacji oraz informacje dotyczące budowy relacji pomiędzy lekarzem  
a pacjentem oraz jego bliskimi. 

Ważną częścią podręcznika jest omówienie najczęściej popełnianych błędów, 
które niepotrzebnie oddalają i antagonizują lekarzy i pacjentów. Oprócz części 
opisowej podręcznik zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących 
przekazywania chorym trudnych informacji, komunikacji podczas terapii oraz 
rozmów na temat śmierci. 

Podręcznik udostępniany jest bezpłatnie wszystkim zainteresowanym lekarzom 
i studentom.  
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Edukacyjny serwis internetowy zawierający aktualne i rzetelne informacje 
na temat alternatywnych, niekonwencjonalnych i komplementarnych 
terapii, które są często stosowane przez chorych na nowotwory złośliwe. 
Publikowane informacje pochodzą z internetowego serwisu Narodowego 
Instytutu Raka (National Cancer Institute, NCI). NCI jest agencją rządu 
Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznawaną przez pacjentów  
i lekarzy za jedno z najbardziej wiarygodnych i opierających się wyłącznie  
na dowodach z badań naukowych źródeł informacji na temat leczenia chorób 
nowotworowych.

www.ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie

Opiekun projektu: prof Sergiusz Nawrocki

Serwis edukacyjny dotyczący “medycyny niekonwencjonalnej”

Przygotowywana obecnie książka będzie miała charakter popularnonaukowy i zawierała treści przydatne 
chorym na nowotwory na różnych etapach choroby. Będzie on odpowiadał na pytania często zadawane 
przez chorych, a także pomagał im w nawiązaniu lepszego kontaktu z lekarzami. Niektóre wiadomości 
wymagające ich praktycznego „przećwiczenia”, np. rozmowy pacjentów z lekarzem lub niektóre propozycje 
terapii („śmiechoterapia”) będą nagrane na video i dołączone do książki w formie płyty DVD. Książka będzie 
przeznaczona dla „potencjalnych” chorych (badania przesiewowe, genetyczne itp.), dla chorych (jak żyć z 
rakiem?) oraz dla grupy osób po leczeniu onkologicznym (jak żyć po raku?).

Opiekunowie: dr Monika Rucińska, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko

Podręcznik „O życiu z rakiem i po raku: Praktyczny poradnik  dla chorych”

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną wśród młodzieży np. w formie międzynarodowego konkursu  
na najlepszy plakat promujący Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Sprawuje także patronat nad spotkaniami 
edukacyjnymi adresowanymi dla mieszkańców gmin północnych województw Polski, promującymi przesiewowe 
badania mammograficzne. W przygotowywaniu jest opracowanie broszury promującej Europejski Kodeks Walki 
z Rakiem. 

Opiekun: prof. Jacek Jassem

Edukacja zdrowotna społeczeństwa

Projekt edukacyjno-pomocowy dla dla pracowników ochrony zdrowia oraz młodych ludzi rozpoczynających 
leczenie onkologiczne, którzy chcieliby zachować zdolności rozrodcze.

W ramach projektu powstaną materiały edukacyjne dla pacjentów (ulotki oraz informacje w formie 
elektronicznej), zostaną przeprowadzone szkolenia pielęgniarek i położnych  w wykonywaniu USG w celu oceny 
rezerwy jajnikowej. Zostanie również utworzona strona internetowa z formularzem kontaktowym dla pacjentów.

Opiekunowie: dr Joanna Didkowska, prof. Mariusz Bidziński

Projekt ochrony płodności chorych na nowotwory  (w przygotowaniu)
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Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

Adres: 00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9 b
Nr konta: 43 1050 1025 1000 0090 3068 0012 (ING)
KRS: 0000567698  
NIP: 5252624493 | REGON: 362083801

www.ligawalkizrakiem.pl

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem jest niezależną 
ekspercką organizacją pozarządową, realizującą zadania 
w obszarze zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej, 
edukacji  i polityki społecznej.

Podstawę programową działań Fundacji stanowi 
Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, polski 
„Cancer Plan”, zawierający 101 działań, które mają 
zapewnić realizację 31 celów w 5 głównych obszarach: 
organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób 
nowotworowych, nauce   i badaniach nad rakiem, 
profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia  
w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej.


