
Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017 
 
 
 
Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z postanowieniem § 25 statutu Fundacji Liga Walki z 
Rakiem, z siedzibą w Warszawie (dalej: “Fundacja”), jest jednocześnie sprawozdaniem z 
działalności Fundacji za rok 2017 oraz sprawozdaniem merytorycznym za rok 2017. 
Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, dokument ten jest sprawozdaniem, o którym 
mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Skierowane jest ono 
do Ministra Zdrowia, jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji zgodnie z § 25 
statutu Fundacji.  
Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 
(dalej: “rozporządzenie”). Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia 
wymagania określone w art. 23 ust. 6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: “ustawa”). 
Jednakże, ponieważ Fundacja nie jest obecnie organizacją pożytku publicznego, 
sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez ministra w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy. 
 
 

1. Informację ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy) 
 

Nazwa: Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem 
Siedziba: Warszawa 
Adres:                               ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa 
Adres do korespondencji: ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa 
Adres poczty elektronicznej: biuro@ligawalkizrakiem.pl 
Data wpisu w KRS: 20.07.2015 
Numer KRS: 0000567698 
Numer REGON: 362083801 
Informacje o członkach zarządu: 

Łukasz Andrzejewski - Prezes Zarządu 
Jacek Jassem - Członek Zarządu 
Sergiusz Nawrocki - Członek Zarządu 
Joanna Didkowska -  Członek Zarządu 
Marta Mańczuk - Członek Zarządu 

 
Celem statutowym Fundacji jest ochrona zdrowia w sferze poprawy skuteczności 
polskiego systemu walki z chorobami nowotworowymi. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia) 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

mailto:biuro@ligawalkizrakiem.pl


a) mobilizowanie szerokiego wsparcia społecznego i politycznego dla działań na 
rzecz zwalczania nowotworów i ich skutków, a także inspirowanie i 
inicjowanie takich działań w ich medycznym, społeczno-ekonomicznym oraz 
kulturowym wymiarze; 

b) zorganizowanie platformy dla współpracy społeczeństwa obywatelskiego z 
organami państwowymi w dziele zwalczania nowotworów i ich skutków; 

c) działania na rzecz wdrożenia narodowej strategii walki z rakiem; 
d) inicjowanie zmian w legislacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz 

leczenia chorób nowotworowych, w tym organizowanie obywatelskich akcji 
zbierania podpisów w sprawie zmian przepisów prawnych; 

e) realizowanie zadań w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób 
nowotworowych, w tym wspieranie badań naukowych; 

f) inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy środowiskami pacjentów, 
lekarzy i naukowców a organami administracji publicznej; 

g) stworzenie platformy dialogu społecznego; 
h) organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych służących realizacji 

celów Fundacji; 
i) merytoryczne i finansowe wsparcie inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji; 
j) organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, 

odczytów, szkoleń, elektronicznej platformy i forum dyskusyjnego oraz innych 
form wymiany poglądów dotyczących problematyki związanej z celami 
Fundacji; 

k) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, w tym 
wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalistycznych; 

l) współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, zarówno krajowymi, 
jak i zagranicznymi, o celach zbieżnych z celami Fundacji, 

 
W roku 2017 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów 
statutowych: 

a) Realizacja projektu pn. Onkologiczny Serwis dla Dziennikarzy 
b) Patronat merytoryczny nad VII Letnią Akademią Onkologiczną dla Dziennikarzy 
c) Podsumowanie projektów z pierwszej edycji konkursu grantowego pt. Onkogranty (I 

edycja) 
d) Przeprowadzenie naboru do drugiej edycji konkursu grantowego Onkogranty (II 

edycja) 
e) Publikacja oraz dystrybucja nowatorskiego podręcznika dla lekarzy do komunikacji z 

pacjentem pt. Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce 
lekarskiej, (red. A. Ostrowska, Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa 2017) 

f) Prowadzenie edukacyjnego serwisu internetowego poświęconego promocji rzetelnej 
wiedzy na temat tzw. terapii alternatywnych i komplementarnych z wykorzystaniem 
licencjonowanych materiałów z amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka. 

g) Wykonanie 200 egzemplarzy kalendarza na rok 2018  “Maria radzi - 12 sposobów na 
zdrowie” ze środków Association of European Cancer Leagues (ECL) przyznanych w 
ramach “ECL Microgrants 2017”. 

 
 



3. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych (§ 
2 pkt 2 rozporządzenia) 
Fundacja podpisała w 2017 r. 0 umów darowizn rzeczowych jako Strona 
Obdarowana. 
Fundacja otrzymała w 2017 r. 6 darowizn pieniężnych.  
Fundacja podpisała w 2017 r. 0 umów sponsoringu korporacyjnego. 
Fundacja podpisałą w 2017 r. 0 umów o realizację zadania publicznego. 
Fundacja podpisała umowę na podnajem powierzchni biurowej w lokalu użytkowym 
w dniu 23 października 2017 r.  
 

4. Działalność gospodarcza (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)  
Zgodnie z treścią zapisów w Statucie Fundacji oraz w KRS Fundacja nie prowadzi 
działalności gospodarczej. 
 

5. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności 
gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy) 
Nie dotyczy 
 

6. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji (§ 2 pkt 4 rozporządzenia) 
W roku 2017 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał. 

 
7. Informacja o przychodach (§ 2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d) 

W roku 2017 uzyskano przychody z darowizn w wysokości 399 757,18 zł. 
 

8. Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 lit. 
c ustawy) 
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 292 074,30 zł. 
 
Informację o poniesionych kosztach na: 
realizację kosztów statutowych - 292 137,98 zł 
administracyjne - 0 zł 
pozostałe koszty - 0 zł 
 
 

9. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-d 
rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 4 ustawy) 
Dane o zatrudnieniu w fundacji tj. wskazanie liczby osób zatrudnionych w fundacji z 
podziałem na zajmowane stanowiska: 1 osoba na stanowisku Kierownik Biura 
Zarządu 
W roku 2017 Fundacja zatrudniała  pracownika na podstawie umowy o pracę od 
22.05.2017 r. 
Fundacja zawierała umowy zlecenia oraz umowy o dzieło i wypłaciła na ich 
podstawie wynagrodzenia w łącznej kwocie 35 742,30  złotych. 
 
Dane o wynagrodzeniach w fundacji: 
wynagrodzenia - 65 656,90 zł 



nagrody -  0 zł 
premie -  0 zł 
inne świadczenia - 0 zł 
 
W 2017 r. Fundacja nie podpisała umów z wolontariuszami. 

 
10. Informacje o pożyczkach, aktywnych i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j 

rozporządzenia) 
Fundacja na rok 2017 nie udzielała pożyczek. 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku na rachunku bankowym Fundacji (ING Bank Śląski) 
znajdowało się 332 844,63 złotych.  
Fundacja w 2017 roku nie posiadała obligacji. udziałów ani akcji, nie nabywała 
nieruchomości ani środków trwałych.  
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2017 roku 
aktywa Fundacji wynosiły 333 842,55 złotych, zaś zobowiązania krótkoterminowe 
Fundacji wynosiły 8 971,28 zł. 

 
11. Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt 8 rozporządzenia oraz art 23 ust. 6d pkt 

5 lit. d ustawy) 
W roku 2017 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty 
państwowe ani samorządowe. 

 
12. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 

rozporządzenia) 
Fundacja w roku 2017 jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT-4). 
Deklaracja CIT-8 za rok 2017 została złożona  dnia 6.03.2018 
Deklaracja PIT-4R za rok 2017 została złożona dnia  08.01.2018r. 
 
 

13. Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f ustawy) 
Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2017. 
 

14. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy) 
Fundacja nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2017 
przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie 
wydatkowała pochodzących stąd środków). 
Fundacja nie korzystała w roku 2017 z uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 6d 
pkt 5 lit e ustawy. 
 

15. Informację o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w 
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 0 zł 
 

16. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji z podziałem 
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zł 



17. Dane o wartości wszystkich zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 
- zobowiązania terminowe wobec kontrahentów 6 041,56 zł zł. 
- zobowiązania terminowe z tytułu podatku od wynagrodzeń  1 148 zł. 
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  0 zł 
 
 
 

Warszawa, dnia 24.10.2018 r. 
 
 

 
 

 
 


