
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. JULIUSZA KADEN-
BANDROWSKIEGO

Nr domu 7 Nr lokalu 21

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-493 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48788142181

Nr faksu E-mail fundacjawcp@gmail.com Strona www www.wcp.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-08-13

2017-06-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14739630800000 6. Numer KRS 0000519760

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

Anna Długołęcka Prezes TAK

Marta Krystyna Rusek Vice-Prezes 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

Anna MOLENDA 
POTRZĄSAJ

Członek Rady Nadzorczej TAK

Katarzyna Witczak Członek Rady Nadzorczej TAK

Marta PAWLIKOWSKA 
OLSZTA

Członek Rady Nadzorczej TAK

"WARSZAWSKIE CENTRUM PSYCHOONKOLOGII"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

W roku 2020, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, fundacja podjęła orgraniczoną liczbe działań. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych odbiorców praktycznie wszystkie działania realizowaliśmy w formule 
online. Niestety to ograniczyło możliwość skorzystania ze wsparcia osobom, które nie były w stanie skorzystać z tej 
formy a jednocześnie obawiały się kontaktu osobistego. 
Staraliśmy się jednak edukować - zrealizowaliśmy webinary online i pracowaliśmy na kolejnymi nowymi formami 
pomocy i poradnikami, które zaowocują w 2021 roku. 
Fundacja prowadziła nastepujace dizałania: 
Indywidualne konsultacje psychoonkologiczne dla osób chorych onkologicznie 
Konsultacje indywidualne były promowane w mediach społecznościowych oraz w formie plakatów i ulotek
rozwieszonych w warszawie. Sukcesywnie zachęcaliśmy organizacje zrzeszające pacjentów chorych onkologicznie 
do tego aby informować chorych i ich rodziny o możliwości
skorzystania z oferty konsultacji indywidualnych. W sumie udało się zrealizować ponad 100 konsultacji - z czego 
większość była zrealizowana online ( za pośrednictwem ZOOM lub Skype). Każda konsultacja trwała minimum 60 
minut. 
Indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób wspierajacych swoich chorych onkologicznie bliskich - 
realizowane w forumule online lub telefonicznie - w sumie zostało zrealizowanych pond 40 konsultacji. 
http://www.wcp.org.pl/2020/07/wsparcie-psychologiczne-dla-osob-starszych-chorych-onkologicznie-opiekunow/
Warsztaty online dla osób wspierających swoich chorych onkologicznie bliskich - zrealizowano 4 warsztaty online. 
Każdy warsztat dotyczył innego aspektu radzenia sobie z chorobą nowotworową bliskiego. Uczyliśmy mądrego 
wsparcia, dobrej komunikacji, tego jak sobie radzić z trudnymi emocjami i jak wspierać bliskiego gdy leczenie nie 
przynosi pozytywnych rezultatów. W każdym warsztacie wzięło udział około 20 osób. 
Warsztaty profilaktyczne dotyczące chorób nowotworowych - zrealizowano 5 warsztatów online - dzieliliśmy sie 
wiedza z pracownikami firm, które nas zaprosiły do podjęcia tematu profilaktyki chorób nowotworowych. 
Wystąpienia eksperckie w mediach i online w ramach konferencji. Pisaliśmy artykuły, udzielaliśmy wywiadów i 
występowaliśmy w programach dzieląc sie wiedza na temat sposobu wspierania osób chorych onkologicznie w 
pandemii.
http://www.wcp.org.pl/2020/12/mozesz-zrobic-okresie-swiatecznym-dla-swojego-bliskiego-ktory-choruje-nowotwor/
https://www.byczdrowym.info/onkologia/gdy-twoj-bliski-dowiaduje-sie-ze-jest-chory/
Podjęliśmy też pracę nad stworzeniem programu wsparcia dla młodych osób, które doświadczaja choroby, lub 
których bliscy choruja onkologicznie. 
Fundacja podejmowała kilka prób uzyskania grnatów na realizacje projektów z obszaru psychoonkologii. W 2020 
roku realizowaliśmy projekt Wsparcie psychologiczne dla osób starszych, chorych onkologicznie i ich opiekunów. 
PRD /WSZ/B/VI/3/10/535/LW/2020/18 finansowany ze srodków MSt Warszawy.
Staraliśmy się też pozyskać środki na rozwój instytucjonalny fundacji, lecz  i w tym konkursie nie udało nam się 
zdobyć potrzebnych środków na podstawowy sprzęt na potrzeby fundacji ( komputer/ telefon).

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

986

2
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

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

Warsztaty psychoedukacyjne i indywidualne konsultacje 
online dla osób chorych i ich bliskich. Zakres tematyczny 
był dostosowany do potrzeb osób korzystajacych z 
konsultacji indywidualnych lecz zazwyczaj dotyczył 
ponizej wymienionych tematów: zym jest choroba 
nowotworowa : rola układu odpornościowego, na jakie 
obszary życia może wpływac choroba, w jaki sposób 
mogę zmieniać moje emocje modyfikując przekonania, 
jak sobie lepiej radzić gdy się pojawiają emocje : 
smutek, żal, osamotnienie, złość, bezradność, 
komunikacja z otoczeniem, z bliskimi, z lekarzami, 
asertywność, dialog wewnętrzny i zdrowa semantyka, 
przekonania na temat śmierci, umierania, jak 
pielęgnować nadzieję i korzystać z wewnętrznych 
zasobów i wewnętrznej mądrości, uświadomienie sobie 
wtórnych korzyści z choroby, określanie źródeł wsparcia. 
Założeniem i celem działań było  udzielenie osobom 
chorym BEZPŁATNEGO wsparcia i pomocy, w powrocie 
do samodzielnego i aktywnego życia mimo choroby i 
mimo związanych z nią ograniczeń. Przekazanie wiedzy 
oraz pogłębienie umiejętności osób chorujących 
onkologicznie oraz ich opiekunów na temat tego jak 
radzić sobie w trudnej sytuacji choroby zagrażającej 
życiu.

11 998,85 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 40 957,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 40 957,22 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 8 330,13 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 25 474,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 998,85 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

22 494,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 710,97 zł

32,00 zł

1 Indywidualne konsultacje psychoonkologiczne realizowane w formule online lub stacjonarnie - dla 
osób chorych onkologicznie i dla ich bliskich. Warsztaty online dla osób wspierajacych swoich 
chorych bliskich.

11 998,85 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 7 152,19 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 28 237,23 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 12 719,99 zł
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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.

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

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. 0,5 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

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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 - dodatkowo podać 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

4 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła nasze codzienne funkcjonowanie. Kolejne restrykcje wprowadzane 
przez władze państwowe oznaczały zamknięcie nas w domach, zredukowanie kontaktów społecznych, przeniesienie 
ogromnej części aktywności
zawodowej i prywatnej do internetu, zamrożenie wielu dotychczasowych działań. Zmiany te dotknęły te w szczególny 
sposób osoby chore onkologicznie , które szczególnie narażone na infekcje i zarażenia ograniczyły wyjścia z domu. 
Przenieśliśmy zatem nasze działania do wirtualnej przestrzeni, zaproponowaliśmy konsultacje online i dzięki temu ze 
wsparcia fundacji skorzystało wiele osób z poza Warszawy. Jednocześnie wiele osób starszych dla których terapia 
online była trudna do zaakceptowania - niestety zrezygnowało ze wsparcia. Nie mniej ograniczyliśmy dotychczasowe 
formy ( warsztaty/ grupy wsparcia) bowiem wersja online całkowicei nie odpowiadała potrzebom naszych odbiorców. 
Skupiliśmy sie na pisaniu poradników i artykułów aby przynajmniej w ten sposób móc dotrzeć do naszych odbiorców 
w tym trudnym czasie. Fundacja boryka się z problemem stałości finansowania. Od początku działalnosci fundacji 
działamy bez siedziby, pracujemy na własnym sprzęcie komputerowym, prace zarządu są wykonywane nieodpłatnie. 
Ograniczamy koszty operacyjne i administracyjne aby wszystkie pozyskane z 1% i darowizn środki móc przeznaczać 
na wsparcie dla osób chorych i ich rodzin.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji
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