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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica ALEJA "SOLIDARNOŚCI" Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-411 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 227661520

Nr faksu E-mail 
ewa.maguza@szpitalonkologiczny.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01552824100000 6. Numer KRS 0000168096

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

Mirosław Cienkowski 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

Tomasz Chwaliński Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Agnieszka Milczarczyk Członek Rady Nadzorczej TAK

Małgorzata Mikulska Członek Rady Nadzorczej TAK

KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) ochrona zdrowia,
2) wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia,
3) wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia,
4) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
5) ochrona dóbr dziedzictwa narodowego,
6) ochrona środowiska,
7) ochrona praw człowieka i praworządności,
8) dobroczynność publiczna,
9) działalność oświatowa i kulturalna.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
2) finansowanie:
a) badań naukowych,
b) konferencji i odczytów,
c) inicjatyw społecznych zbieżnych z celami Fundacji,
d) podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.
3) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju 
i zagranicą w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
4) promocja i wspieranie świadomości społeczeństwa w zakresie celów 
Fundacji oraz wspomaganie działalności kulturalnej i artystycznej 
propagującej te idee,
5) udzielanie informacji osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom 
organizacyjnym w zakresie ochrony ich praw, 
6) doradzanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania,
7) udzielanie świadczeń w zakresie opieki medycznej służących 
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i 
innych ściśle z nimi związanych, 
8) prowadzenie działalności paramedycznej,
9) prowadzenie działalności zawiązanej z profilaktyką i promocją zdrowia 
oraz zdrowego trybu życia,
10) praca na rzecz podniesienia świadomości ochrony zdrowia i 
zdrowotności społeczeństwa,
11) upowszechnianie wiedzy medycznej,
12) kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych,
13) kształcenie w celu uzupełnienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób 
które posiadają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne, 
14) organizowanie szkoleń dla absolwentów szkół różnych szczebli, w celu 
ich aktywizacji zawodowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I.             udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji celów statutowych 

Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie przy ul. Kościelnej 61:

Świadczenia zdrowotne w rodzaju:
a)            leczenie szpitalne w zakresie oddziały szpitalne:
- anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja (umowa z NFZ)
- chirurgia onkologiczna – hospitalizacja (umowa z NFZ)
- urologia – hospitalizacja (umowa z NFZ)
- onkologia kliniczna (umowa z NFZ)
- geriatria – hospitalizacja (umowa z NFZ wygasła  30.06.2018 r.)
- gastroenterologia - hospitalizacja (umowa z NFZ)
- otorynolaryngologia - hospitalizacja (umowa z NFZ)
b)           leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii:
- chemioterapia – hospitalizacja (umowa z NFZ)
- chemioterapia – tryb jednodniowy (umowa z NFZ) 
c)            leczenie szpitalne w zakresie radioterapia:
- teleradioterapia (umowa z NFZ)
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- brachyterapia (umowa z NFZ) 
d)           leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne lekowe:
- leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (umowa z NFZ)
- leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (umowa z NFZ )
- leczenie raka piersi (umowa z NFZ)
- leczenie raka nerki (umowa z NFZ)
- leczenie czerniaka złośliwego skóry (umowa z NFZ)
- leczenie zaawansowanego raka jajnika (umowa z NFZ)
- leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie 
(umowa z NFZ)
- leczenie wyskokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki ( umowa z NFZ)
- leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  ( umowa z NFZ)
- leczenie zaawansowanego raka żołądka ( umowa z NFZ)
- leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu (umowa z NFZ)
- leczenie czerniaka złośliwego skóry  dabrafenibem  (umowa z NFZ)
- program lekowy - leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki ( umowa z NFZ)
- program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem ( umowa z NFZ)
- PROGRAM LEKOWY -IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (umowa z NFZ) 
- PROGRAM LEKOWY - PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH  (umowa z NFZ)
- PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ (umowa z 
NFZ)
f)      profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie:
- program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy (umowa z NFZ)
- program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki (umowa z NFZ)
- program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki ( umowa NFZ)
g)            badania diagnostyczne w zakresie:
- diagnostyki laboratoryjnej
- diagnostyki obrazowej (RTG, TK, RM, mammografia, USG, PET-CT)
- diagnostyka endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia)
h) opieka paliatywna i hospicyjna
- świadczenia w zakresie oddziału  medycyny paliatywnej (umowa z NFZ)

W 2018 r.:           
- udzielono świadczeń 14 124  osobom,
- wykonano 1 788  zabiegów operacyjnych,
- odbyło się 14 124  hospitalizacji 45 799 (osobodni).

Przychodnia Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie przy ul. Kościelnej 61:

Świadczenia zdrowotne w rodzaju:
a)            ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie poradni:
- onkologiczna (umowa z NFZ)
- położnictwa i ginekologii (umowa z NFZ)
- chirurgia onkologiczna (umowa z NFZ)
- hematologicznej (umowa z NFZ)
- neurochirurgicznej  (umowa z NFZ)
- urologiczna
- leczenia bólu
- chirurgii ogólnej
- endokrynologiczna
- neurologiczna
- kardiologiczna
b)           ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia kosztochłonne:
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia (umowa z NFZ)
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia (umowa z NFZ)
- badania tomografii komputerowej (umowa z NFZ)
leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii:
- chemioterapia – tryb ambulatoryjny
c)            opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie:
- poradnia medycyny paliatywnej (umowa z NFZ)
f)   badania diagnostyczne w zakresie:
                  - diagnostyki laboratoryjnej
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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

                  - badania rezonansem magnetycznym 
g)   podstawowa opieka zdrowotna w zakresie(umowa z NFZ):
       - świadczenia lekarza POZ
       - świadczenia pielęgniarki POZ
h) leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne 
i) rehabilitacji leczniczej
- REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (umowa z NFZ)

w 2018 r. :
- przyjęto 13 686 osób, 
- udzielono 73 582   świadczeń opieki zdrowotnej w komórkach organizacyjnych przychodni,
- udzielono 57 064   porad w ramach komórek organizacyjnych związanych z lecznictwem ambulatoryjnym.

Centrum Medyczne „Zdrowie” w Warszawie ul. Kleszczowa 3a:

Świadczenia zdrowotne w rodzaju:
a)            podstawowa opieka zdrowotna (umowa z NFZ)
b)           ambulatoryjna opieka specjalistyczna
c)            badania diagnostyczne w zakresie:
- diagnostyka laboratoryjna
d)           leczenie stomatologiczne
e)           leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii (umowa z NFZ):
- chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych

- liczba osób objętych podstawową opieką zdrowotną w ramach kontraktu z NFZ wynosiła  8 870
- udzielono 66 538 świadczeń opieki zdrowotnej w komórkach organizacyjnych centrum,
- wykonano 6 985 badań przesiewowych (badania lekarskie lub pielęgniarskie mające na celu: identyfikację grup ryzyka, 
wczesne wykrycie objawów chorobowych, podjęcie w porę odpowiedniego postępowania kompensacyjnego lub leczniczego, 
aby zahamować rozwój choroby lub zmniejszyć negatywne jej skutki),
- wykonano 33 106 badań laboratoryjnych, 
- wykonano 1 304 badań obrazowych, 
- odbyło się 28 975 wizyt lekarskich, 
- odbyło się 54 wizyt patronażowych, 
- wykonano 611 bilansów zdrowia, 
- wykonano 2 488 szczepień. 

II.            ochronie praw człowieka i praworządności w zakresie ochrony praw pacjenta:

Przedstawiciel Fundacji jest członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie.
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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

36680

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

Leczenie szpitalne w Mazowieckim Szpitalu 
Onkologicznym
udzielanie odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie leczenia 
szpitalnego w Mazowieckim Szpitalu 
Onkologicznym w Wieliszewie przy ul. 
Kościelnej 61: świadczenia zdrowotne w 
rodzaju: a) leczenie szpitalne w zakresie 
oddziały szpitalne:anestezjologia i 
intensywna terapia - hospitalizacja (umowa 
z NFZ); chirurgia onkologiczna – 
hospitalizacja (umowa z NFZ); urologia – 
hospitalizacja (umowa z NFZ); onkologia 
kliniczna (umowa z NFZ); geriatria – 
hospitalizacja (umowa z NFZ); 
gastroenterologia - hospitalizacja (umowa z 
NFZ); otolaryngologia - hospitalizacja 
(umowa z NFZ); leczenie szpitalne w 
zakresie chemioterapii: chemioterapia – 
hospitalizacja (umowa z NFZ); 
chemioterapia – tryb jednodniowy (umowa 
z NFZ); leczenie szpitalne w zakresie 
radioterapia: teleradioterapia (umowa z 
NFZ); brachyterapia (umowa z NFZ); 
leczenie szpitalne w zakresie programy 
zdrowotne lekowe: leczenie 
zaawansowanego raka jelita grubego 
(umowa z NFZ); leczenie 
niedrobnokomórkowego raka płuca 
(umowa z NFZ ); leczenie raka piersi 
(umowa z NFZ); leczenie raka nerki (umowa 
z NFZ); leczenie czerniaka złośliwego skóry 
(umowa z NFZ); leczenie zaawansowanego 
raka jajnika (umowa z NFZ); leczenie 
płaskonabłonkowego raka narządów głowy i 
szyi w skojarzeniu z radioterapią w 
miejscowo zaawansowanej chorobie 
(umowa z NFZ)

86.10.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Leczenie POZ
udzielanie odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej:
Przychodnia Mazowieckiego Szpitala 
Onkologicznego w Wieliszewie przy ul. 
Kościelnej 61: świadczenia zdrowotne w 
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 
zakresie (umowa z NFZ): - świadczenia 
lekarza POZ - świadczenia pielęgniarki POZ
Centrum Medyczne "Zdrowie" w Warszawie 
ul.  Kleszczowa 3a: świadczenia zdrowotne 
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 
zakresie (umowa z NFZ): - świadczenia 
lekarza POZ - świadczenia pielęgniarki POZ

86.21.Z 0,00 zł
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3 ochrona i promocja zdrowia

Leczenie ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna
udzielanie odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej: Przychodnia 
Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w 
Wieliszewie przy ul. Kościelnej 61. 
Świadczenia zdrowotne w rodzaju: 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 
zakresie poradni: onkologiczna (umowa z 
NFZ); położnictwa i ginekologii (umowa z 
NFZ); chirurgia onkologiczna (umowa z 
NFZ); hematologiczna (umowa z NFZ); 
neurochirurgiczna (umowa z NFZ); 
urologiczna; leczenia bólu; chirurgii ogólnej; 
endokrynologiczna; neurologiczna; 
kardiologiczna; ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna w zakresie świadczenia 
kosztochłonne: badania endoskopowe 
przewodu pokarmowego – gastroskopia 
(umowa z NFZ); badania endoskopowe 
przewodu pokarmowego – kolonoskopia 
(umowa z NFZ); badania tomografii 
komputerowej (umowa z NFZ); leczenie 
szpitalne w zakresie chemioterapii: 
chemioterapia – tryb ambulatoryjny; opieka 
paliatywna i hospicyjna w zakresie: 
poradnia medycyny paliatywnej (umowa z 
NFZ); badania diagnostyczne w zakresie: 
diagnostyki laboratoryjnej; badania 
rezonansem magnetycznym; Centrum 
Medyczne „Zdrowie” w Warszawie ul. 
Kleszczowa 3a: Świadczenia zdrowotne w 
rodzaju: a) ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna b) badania diagnostyczne w 
zakresie: - diagnostyka laboratoryjna c) 
leczenie stomatologiczne

86.22.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 70 108 916,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 908 015,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 65 360 430,73 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 766 627,47 zł

d) przychody finansowe 11 122,61 zł

e) pozostałe przychody 62 719,61 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 074 812,57 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 72.12.Z

Badanie klinicznie: MK-3475-654 badanie III fazy z radomizacją, prowadzone metoda 
podwójnej ślepej próby, porównujące pembrolizaumab (MK-3475 w skojarzeniu z 
epakadostatem (INCB0243360) lub placebo w pierwszej linii leczenia pacjentów z 
przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca wykazującym wysoki poziom PD-L1, 
badacz główny: dr Małgorzata Chudzik; badanie D5164C00001 ADAURA wieloośrodkowe 
badanie kliniczne III fazy, prowadzone metoda podwójnej ślepej próby z radomizacją i 
użyciem placebo w grupie kontrolnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 
preparatu AZD9291 w porównaniu do placebo u chorych na niedrobnokomórkowego raka 
płuca w stadium IB i IIIA z obecną mutacją badacz główny: dr Małgorzata Chudzik; badanie 
MK03475-604 badanie III fazy z radomizacją, metoda podwójnej ślepej próby, kontrolowane 
placebo z Pembrolizaumabem (MK-3475/CH900475) w skojarzeniu z etropozydem/platyną 
(cisplatyną lub karboplatyną) w pierwszej linni leczenia pacjentów z drobnokomórkowym 
nowotworem płuc w stadium rozległym, badacz główny: dr Małgorzata Chudzik; 
INNOMED_BRASTER_2016_01 badanie skuteczności ciekłokrystalicznej termografii 
kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu 
ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi, badacz główny: dr Robert 
Chmielewski

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 44 376,72 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 64 850 854,48 zł

w 
tym:

3 033 125,86 zł

61 817 728,62 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł

4 138 872,25 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 3 667 145,88 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 9,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 44 386,42 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: 79 241 784,61 zł 44 386,42 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

240 869,72 zł 0,00 zł

78 731 048,36 zł 44 386,42 zł

141 952,72 zł

89,28 zł

0,00 zł

127 824,53 zł 0,00 zł

1 ochrona zdrowia 44 386,42 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

2 520,00 zł

305 665,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

144 425,00 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)

622 202,47 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -13 370 617,63 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 624 674,75 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)

130 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)

72,77 etatów

145 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 624 674,75 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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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 6 148 739,90 zł

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

6 148 739,90 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)

4 982,81 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)  

1 817,21 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  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)

1 osób

w 
tym:

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

1 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

3 796 686,48 zł

3 796 686,48 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 352 053,42 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6 097 539,90 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 51 200,00 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

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)

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

38 400,00 zł

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

1 Umowa o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych 
finansowanych z budżetu 
państwa

udzielanie świadczeń 
zdrowotnych finansowanych z 
budżetu państwa opisanych w 
pkt. II ppkt. 1.1

Mazowiecki Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia

61 295 400,70 zł

2 Narodowy program 
zwalczania chorób 
nowotworowych - zadanie 
pn. Poprawa działania 
systemu radioterapii 
onkologicznej w Polsce - 
doposażenie i  modernizacja 
zakładów radioterapii

zakup aparatu do brachyterapii 
HDR
zakup tomografu do wirtualnej 
symulacji o parametrach 
umożliwiających badanie  4D (z 
ruchomością oddechową)

Ministerstwo Zdrowia 522 327,92 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mirosław Cienkowski - Prezes Zarządu 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 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 1

2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 1

2019-07-09
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