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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-05-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI

Powiat GDAŃSKI

Ulica UL. TOPOLOWA Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość ROTMANKA Kod pocztowy 83-010 Poczta STRASZYN Nr telefonu 502080598

Nr faksu E-mail onkorejs@wp.pl Strona www www.onkorejs.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36354533300000 6. Numer KRS 0000597569

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

Magdalena Lesiewicz 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

Aleksandra Drogoś – 
Rozalewska

Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Iwona Naliwajek członek Rady Fundacji TAK

Joanna Pieprzyk członek Rady Fundacji TAK

Jolanta Mrotek – 
Grudzińska

członek Rady Fundacji TAK

ONKOREJS - WYBIERAM ŻYCIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia
i profilaktyce zdrowotnej.
2. Popularyzacja badań profilaktycznych.
3. Upowszechnienie idei, że raka wcześnie wykrytego można leczyć.
4. Budowanie świadomości, że pomimo choroby można realizować 
marzenia.
5.Pomoc i wsparcie osób przewlekle chorych oraz ich rodzin i bliskich.
6.Zwalczanie stereotypów nt. przewlekle chorych oraz chorób 
przewlekłych.
7. Promocja zdrowia.
8. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
9. Prowadzenie działań prowadzących do wzrostu świadomości na temat 
chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych.
10. Pomoc społeczna przewlekle chorym, w tym osobom 
niepełnosprawnym.
11. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.
12. Prowadzenie działań zwiększających dostępność oraz standardy 
leczenia.
13. Reprezentowanie interesów pacjentów chorujących na choroby 
przewlekłe, w tym w szczególności na choroby onkologiczne.
14. Promocja oraz organizacja wolontariatu

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, edukacyjnych oraz 
promocyjnych dot. chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób 
onkologicznych.
2. Prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, edukacyjnych oraz 
promocyjnych dot. zdrowego trybu życia i profilaktyki onkologicznej.
3. Organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych oraz 
szkoleń.
4. Organizacja wypraw, podróży oraz innych wydarzeń przełamujących 
bariery osób chorych oraz stereotypy w ich postrzeganiu przez osoby 
zdrowe.
5. Rzecznictwo interesów grup chorych przewlekle, w tym 
niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie.
6. Fundowanie stypendiów i staży dla osób przewlekle chorych.
7. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w szczególności o 
charakterze charytatywnym.
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji.
10. Współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
11. Działalność na rzecz dostępności oraz standardów leczenia pacjentów z 
chorobami przewlekłymi, w tym w szczególności chorobami 
onkologicznymi.
12. Działalność na rzecz diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji
oraz integracji osób przewlekle chorych, w tym w szczególności osób 
chorych onkologicznych.
13. Organizowania wypoczynku oraz wyjazdów integracyjnych i 
rehabilitacyjnych dla osób chorych przewlekle, w tym chorych 
onkologicznych.
14. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób przewlekle 
chorych, w tym onkologicznie oraz ich rodzin.
15. Organizowanie grup wsparcia dla chorych, ich rodzin oraz bliskich.
16. Prowadzenie działań zmierzających do niwelowania wykluczenia 
społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz promocję 
zatrudnienia osób przewlekle chorych, w tym chorych onkologicznie.
17. Nawiązywanie współpracy z osobami publicznymi, mediami, 
przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, ustanawianie 
ambasadorów Fundacji oraz angażowanie ich do realizacji celów Fundacji.
18. Pobudzanie empatii oraz ofiarności publicznej.
19. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom przewlekle 
chorym, w tym w szczególności onkologicznie, ich rodzinom i bliskim oraz 
placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i 
opiekuńczą.
20. Współpraca z ośrodkami profilaktycznymi oraz zwalczania chorób
w kraju i zagranicą.
21. Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom przewlekle 
chorym, w szczególności onkologicznie.
22. Wspieranie i organizowanie wolontariatu.
23. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji i osiągania celów 
zapisanych w statucie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

W pkt 2.1 przedstawiono osoby, które brały udział w rejsie, marszach oraz w spotkaniach 
profilaktycznych. Dodatkowo fundacja prowadzi działalność w social mediach. Na podstawie 
danych z FB szacuje się, że zasięg zamieszczanych postów w 2018 roku to ponad 10.000.000 mln

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

376

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.  OnkoRejs 2018 – pełnomorski rejs dla 28 osób (27 onkologicznych i 1 chorą na inne przewlekłe jednostki chorobowe) na 
Żaglowcu Zawisza Czarny ze Świnoujścia do Kopenhagi. Podczas rejsu uczestnicy stanowili część załogi żaglowca i pełnili wachty: 
nawigacyjne, kambuzowe, portowe i kotwiczne. Załoga płynąc w rejs, pokazała, że można żyć z chorobą i dokonywać rzeczy, 
które nie są łatwe nawet dla w pełni zdrowego człowieka, że można pokonywać własne słabości, chorobę i czerpać radość z 
każdego dnia. Załoganci, podkreślając jak ważna jest profilaktyka, dowiedli, że rak to nie wyrok i można go wyleczyć, jeśli jest 
odpowiednio szybko zdiagnozowany. Dzięki informacjom nt. rejsu w mediach konwencjonalnych i internetowych o wadze 
profilaktyki dowiedziało się wiele osób. Rejs odbył się w sierpniu 2018.
2. OnkoRejs Granicami Polski – ogólnopolski marsz, który odbył się w czerwcu 2018 roku. Projekt polegał na pokonaniu, w ciągu 
tygodnia, przez 16 grup (w tym 2 tras specjalnych) od 100 do 200  kilometrowych tras ulokowanych wzdłuż granic Polski. Trasy 
specjalne organizowane w województwie pomorskim jako Marsz Białymi Plamami miały na celu zwrócenie uwagi na wagę 
profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego (trasy specjalne są finansowane z RPO WP). W projekcie wzięło udział 
około 200 osób. Podczas marszu Piechurzy organizowali spotkania profilaktyczne, w tym w specjalnych trasach zorganizowano 
12 spotkań.
3. Prowadzenie strony na Facebooku – www.facebook.com/onkorejs oraz strony www.onkorejs.pl

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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

OnkoRejs 2018 – pełnomorski rejs dla 28 na 
Żaglowcu Zawisza Czarny ze Świnoujścia do 
Kopenhagi. Podczas rejsu uczestnicy stanowili 
część załogi żaglowca i pełnili wachty: 
nawigacyjne, kambuzowe, portowe i kotwiczne. 
Załoga płynąc w rejs, pokazała, że można żyć z 
chorobą i dokonywać rzeczy, które nie są łatwe 
nawet dla w pełni zdrowego człowieka, że można 
pokonywać własne słabości, chorobę i czerpać 
radość z każdego dnia. Załoganci, podkreślając 
jak ważna jest profilaktyka, dowiedli, że rak to 
nie wyrok i można go wyleczyć, jeśli jest 
odpowiednio szybko zdiagnozowany. Dzięki 
informacjom nt. rejsu w mediach 
konwencjonalnych i internetowych o wadze 
profilaktyki dowiedziało się wiele osób. Rejs 
odbył się w sierpniu 2018.
OnkoRejs Granicami Polski – ogólnopolski marsz, 
który odbył się w czerwcu 2018 roku. Projekt 
polegał na pokonaniu, w ciągu tygodnia, przez 16
 grup (w tym 2 tras specjalnych) od 100 do 200  
kilometrowych tras ulokowanych wzdłuż granic 
Polski. Trasy specjalne organizowane w 
województwie pomorskim jako Marsz Białymi 
Plamami miały na celu zwrócenie uwagi na wagę 
profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka jelita 
grubego (trasy specjalne są finansowane z RPO 
WP). W projekcie wzięło udział około 200 osób. 
Podczas marszu Piechurzy organizowali 
spotkania profilaktyczne, w tym w specjalnych 
trasach zorganizowano 12 spotkań.

94 99 Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

OnkoRejs 2018 – pełnomorski rejs dla 28 na 
Żaglowcu Zawisza Czarny ze Świnoujścia do 
Kopenhagi. Podczas rejsu uczestnicy stanowili 
część załogi żaglowca i pełnili wachty: 
nawigacyjne, kambuzowe, portowe i kotwiczne. 
Załoga płynąc w rejs, pokazała, że można żyć z 
chorobą i dokonywać rzeczy, które nie są łatwe 
nawet dla w pełni zdrowego człowieka, że można 
pokonywać własne słabości, chorobę i czerpać 
radość z każdego dnia. Załoganci, podkreślając 
jak ważna jest profilaktyka, dowiedli, że rak to 
nie wyrok i można go wyleczyć, jeśli jest 
odpowiednio szybko zdiagnozowany. Dzięki 
informacjom nt. rejsu w mediach 
konwencjonalnych i internetowych o wadze 
profilaktyki dowiedziało się wiele osób. Rejs 
odbył się w sierpniu 2018.
OnkoRejs Granicami Polski – ogólnopolski marsz, 
który odbył się w czerwcu 2018 roku. Projekt 
polegał na pokonaniu, w ciągu tygodnia, przez 16
 grup (w tym 2 tras specjalnych) od 100 do 200  
kilometrowych tras ulokowanych wzdłuż granic 
Polski. Trasy specjalne organizowane w 
województwie pomorskim jako Marsz Białymi 
Plamami miały na celu zwrócenie uwagi na wagę 
profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka jelita 
grubego (trasy specjalne są finansowane z RPO 
WP). W projekcie wzięło udział około 200 osób. 
Podczas marszu Piechurzy organizowali 
spotkania profilaktyczne, w tym w specjalnych 
trasach zorganizowano 12 spotkań.

94 99 Z 0,00 zł
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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) 184 300,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 184 175,33 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 124,78 zł

e) pozostałe przychody 0,00 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. 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

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 104 766,17 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 79 409,16 zł

2.4. Z innych źródeł 124,78 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 151 693,14 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

103 766,17 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

54 888,80 zł

16 976,00 zł

7 544,36 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 184 175,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 405,74 zł

149 287,40 zł 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)

0 osób

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18 000,00 zł

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

18 000,00 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)

0,00 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) 

62,50 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)  

416,67 zł

7 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  OKw 
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)

8 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 18 000,00 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

0,00 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

500,00 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)

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

1 Ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza 
w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2016 r. poz.1638)

OnkoRejs Granicami Polski trasa 
nr 34. Celem marszu jest 
zwrócenie uwagi, jak ważna jest 
profilaktyka, że rak to nie wyrok 
i można go wyleczyć jeśli jest 
odpowiednio szybko 
zdiagnozowany. Projekt 
zdejmuje stygmaty choroby 
śmiertelnej, jakimi obciążona 
jest choroba onkologiczna. 
Pokazuje, że raka można 
wyleczyć i mimo choroby 
można żyć normalnie 
korzystając z życia, pracując, 
podróżując, działając na rzecz 
innych. Że nie trzeba leżeć w 
łóżku czekając na śmierć ale 
można zrobić dla siebie i innych

Miasto i Gmina Gąbin 1 000,00 zł

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

6 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Magdalena Lesiewicz 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

1 Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego 1

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

2019-05-22
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