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Beneficjenci

Poland Business Run

1019216 zł

2016

1005648 zł

2015

753122 zł

2014

400 000 zł

2013

40 000 zł

2012

5 nowych Organizacji, którym pomogliśmy w tym roku !

1 1

10 3

24 5

26 6

78 7

Miasta



Organizacje



AMP ACTIVE
uzyskało wsparcie dla trzech osób 

w protezowaniu oraz organizowanej przez 

nich wyprawy rowerowej po całej Polsce. 

W Warszawie otrzymali  pomoc w wysokości 

106 736,00 zł.

AVANTI
dwóch tegorocznych Olimpijczyków oraz jeden 

z uczestników ubiegłych paraolimpiad uzyskało 

protezy! Fundacja otrzymała 90 200,00 zł. 

NA RATUNEK
2 Pacjentów po chorobach onkologicznych 

uzyskało naszą pomoc na kwotę 47 876,00 zł.

PIERWSZY KROK
6 członków Stowarzyszenia dostało 

dofinansowanie do zakupu niezbędnych protez 

w wysokości 46 210,00 zł.

FUNDACJA JAŚKA MELI POZA HORYZONTY
15 podopiecznych w 7 miastach w Polsce 

otrzymało protezy dzięki wam! Łączna 

wartość pomocy to 273 397,10 zł.
.

UNICORN

40 osób dostało szansę na odbycie turnusu 

rehabilitacyjno-psychoonkologicznego. Koszt 

takiego turnusu to 51 800,00 zł.
.

Fundacja Poland Business Run wsparła bezośrednio 9 osób na kwotę 148 739,49 zł w zakupie protez, rehabilitacji oraz wózka inwalidzkiego i dodatkowo 2 organizacje  na kwotę 4,000 zł.

Organizacje



Rozkład budżetu

Na ratunek

Avanti

Fundacja Jaśka Meli
Poza Horyzonty

Poland Business Run 
(bezpośredni 
beneficjenci)

Amp Active
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Pierwszy Krok

Inne 
(wsparcie 
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sprzętu)

47 876,00 zł

90 200,00 zł
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46 210,00 zł
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225 ,000,00 zł

300 ,000,00 zł





UNICORN 51 800,00 zł Turnus dla 40 osób

Artur Lewicki 17 000,00 zł Proteza

Agnieszka Rundsztuk 16 500,00 zł Proteza

Rafał Idzik 17 000,00 zł Proteza

Maria Ryszka 9 250,00 zł Proteza+Nauka chodu

Otylia Jaszczak 10 000,00 zł Proteza

Lech Hallmann 26 400,00 zł Proteza

Piotr Kęska 17 576,24 zł Lej ostateczny

Marcin Pędzik 16 627,80 zł Rehabiliacja

Alan Pędzik 2 200,00 zł Rehabilitacja

Bartosz Florek 3 920,00 zł Rehabilitacja



2016

50

2012

1 

2014

6

2013

2

2015

10

Beneficjenci Kraków Business  Run

Beneficjenci



W tym roku
Agnieszka Rundsztuk- na skutek nowotworu kości w wieku 14 lat straciła nogę. 
Dziś, dzięki Poland Business Run może doścignąć swą córeczkę, o której sama mówi, 
że jest żywym srebrem. 

Artur Lewicki- rozległy nowotwór kości zmusił Artura do podjęcia decyzji 
o amputacji nogi. Dzięki pomocy Poland Business Run Artur dostał protezę, która daje 
mu poczucie pewności siebie oraz pozwala wrócć do dawnego życia.

Rafał Idzik- 24 latek stracił w wyniku wypadku nogę i nadzieję na dalsze szczęśliwe 
życie. Nasi biegacze wybiegali mu jednak jedno i drugie! 

Maria Ryszka- spokojne i pracowite życie Pani Marii zostało zakłócone przez ciężką 
chorobę układu krwionośnego. Wielomiesięczna batalia zakończyła się niestety 
amputacją. Dzięki uczestnikom naszego biegu, ta smutna historia ma szansę na 
szczęśliwe zakończenie.  Pani Maria stawia właśnie pierwsze kroki w swej nowej 
protezie.

Dzięki Kraków Business Run pomogliśmy dodatkowym beneficjentom: Otylia Jaszczak, Lech Hallmann , Piotr Kęska,  Alan Pędzik,  Marcin Pędzik, Bartek Florek







Janusz Rokicki 33 800,00 zł Proteza

Paulina Zabłocka 33 500,00 zł Dwie protezy

Marcin Polak 20 000,00 zł Proteza
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Beneficjenci Katowice Business  Run

Beneficjenci

Brak wydarzenia



W tym roku
Janusz Rokicki- Janusz od kilku lat reprezentuje Polskę na Paraolimpiadzie i zajmuje czołowe 
miejsca w pchnięciu kulą. Sfatygowane protezy naszego sportowca wymagały od dawna  wymiany. 
Poland Business Run postanowił pomóc. W tym roku wymieniliśmy jedną z protez, a w przyszłym 
znów pobiegniemy dla Janusza, by mógł zdobywać kolejne medale!

Paulina Zabłocka- w 2008 roku przeżyła ciężki wypadek - wpadła pod pociąg. Lekarze podjęli 
decyzję o amputacji prawej stopy. Po kilku latach walki okazało się, że nie da się także uratować 
lewej nogi. Dzięki biegaczom z Katowic Paulina ma pierwsze w życiu, dobrze dopasowane protezy. 
Teraz może spełniać swoje marzenia.

Marcin Polak  - na studenckich praktykach Marcin doznał wypadku na terenie budowy,  uderzyła w 
niego 20-tonowa koparka. W wyniku tego zdarzenia stracił nogę wraz z biodrem. Marcin przez wiele 
lat grał w piłkę nożną, teraz marzy o powrocie na murawę. Specjalistyczna proteza  postawi go na 
nogi!





Michał Żyliński 51 991,69 zł Wózek + sprzęt ortopedyczy

Łukasz Mamcarz                                        30 000,00 zł Proteza sportowa

Sławomir Szepielak 55 822,20 zł Proteza

Adrian Bąk 17 500,00 zł Proteza
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Beneficjenci Poznań Business  Run

Beneficjenci

Brak wydarzenia



W tym roku
Łukasz Mamczarz- drugi paraolimpijczyk w naszej ekipie beneficjentów.  Łukasz trenuje od momentu gdy w 
2009 roku stracił nogę. Ustanowił on obecny rekord Europy w skoku wzwyż- dzięki Poland Business Run 
otrzymał protezę, która pozwoli mu być jeszcze lepszym sportowcem. W zamian obiecał przywieźć nam medal z 
następnych igrzysk!

Michał Żyliński -doznał poważnego wypadku,  w wyniku którego uszkodzony został jego kręgosłup. Po 
wypadku Michał wymaga kosztownej rehabilitacji i jeszcze droższego sprzętu. Na szczęście poznańscy biegacze 
pomogli mu w tych wydatkach.

Sławomir Szepielak- stracił nogę w wieku 12 lat z powodu choroby nowotworowej. ZUS odmówił mu prawa do 
pobierania renty, a proteza nie była wymieniana od dawna. Od czego jest jednak Poland Business Run? Sławek 
został już zaopatrzony w protezę nogi. Już planuje wyprawę rowerową nad Morze Bałtyckie.

Adrian Bąk - sport to jego pasja. Już od najmłodszych lat jego życie toczyło się wokół piłki nożnej. Po jego 
orbicie krążyło wiele dyscyplin i w każdej z nich był świetny. W końcu jednak odkrył tę, która cieszy go 
najbardziej: snowboard. Adrian planował nawet rozpoczęcie kursu instruktora snowboardu. Marzenia te przerwał 
wypadek, w wyniku którego - po długiej walce, stracił lewą nogę. Adrian chce wrócić do swoich planów. Dzięki 
Poznań Business Run pomoc dla Adriana stała się faktem!







Wyprawa Rowerowa 12 000,00 zł Wsparcie akcji
Marcin Kusiński 28 350,00 zł Sportowa proteza
Bartosz Ciołek 61  736,00 zł Proteza
Mateusz Żebrowski 4 650,00 zł Dopłata do protezy
Mateusz Wojciechowski 20 728,66 zł Proteza
Bogusław Kopera 4 620,00 zł Dopłata do protezy
Łukasz Kornaszewicz 2 000,00 zł Modernizacja protezy
Urszula Kosmal-Krauze 6 000,00 zł Lej ostateczny
Robert Sperka 10 000,00 zł Rehabilitacja
Katarzyna Kamińska 20 000,00 zł Rehabilitacja
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Beneficjenci Warszawa Business  Run

Beneficjenci
Brak wydarzenia



W tym rokuMateusz Wojciechowski- stracił lewą nogę w konsekwencji wypadku drogowego w 2009r. 
Warszawscy biegacze umożliwili zakup  nowoczesnej protezy.

Bogusław Kopera- jest uwięziony w domu . Pan Bogusław ma protezę, jednak bez rehabilitacji  
nie jest w stanie z niej korzystać. Dzięki nam spędził  kilka tygodni  na niezbędnym dla niego 
turnusie rehabilitacyjnym. To szansa na powrót do samodzielności.

Robert Sperka - W 2010 roku  Robert uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, 
w wyniku którego doszło do skomplikowanego złamania prawego podudzia, uszkodzenia mięśni 
i infekcji. Pomimo starań lekarzy i walki Roberta, nogi nie udało się uratować.  W ubiegłym roku,  
dzięki Warszawa Business Run, Robert otrzymał protezę i niezbędną rehabilitację.

Katarzyna Kamińska- w wyniku wypadku kolejowego Kasia straciła nogę. Poland Business Run 
pomógł Kasi w pokryciu kosztów drogiego leczenia i rehabilitacji.

Mateusz Żebrowski, Bartosz Ciołek, Marcin Kusiński- to zawodnicy drużyny Amp Futbol w 
Warszawskim  Lamparcie. Dzięki Warszawa Business Run mogą cieszyć się nowymi protezami.

W gronie beneficjentów Warszawa Business Run są także Łukasz Kornaszewski oraz Urszula Kosmal-Krauze.







Kamil Marczak 11 520,00 zł Rehabilitacja
Izabela Warzecha 9 000,00 zł Proteza
Bożena Kaczorowska 9 000,00 zł Proteza
Jakub Majchrzycki 9 000,00 zł Proteza
Piotr Perkowski 5 000,00 zł Proteza
Robert Maciejewski 22 500,00 zł Proteza
Michał Grodzicki 3 600,00 zł Proteza
Grzegorz Woźniak 2 690,00 zł Proteza
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Beneficjenci Łódź  Business  Run

Beneficjenci

Brak wydarzenia



W tym roku

Kamil Marczak  - w 2013 roku doznał zawału rdzenia kręgowego, na skutek którego stracił władzę 
w nogach.  Kamil trafił w tym roku na kosztowną, ale niezbędną rehabilitację, którą zapewnili mu  
biegacze z Łodzi.

Izabela Warzecha  - w  wyniku cukrzycy straciła podudzie. Dzięki determinacji już dwa miesiące 
później postawiła pierwsze kroki w protezie tymczasowej.  Biegacze w Łodzi sprawili, że Izabela ma 
nową protezę dopasowaną do jej potrzeb.

Bożena Kaczorowska  - w 2013 roku zachorowała na sepsę, w wyniku której lekarze musieli 
amputować 3/4 prawej stopy oraz palce u lewej. Marzy by znów założyć sukienkę i sandały i poczuć 
się kobieco. Choć jak sama przyznaje, kobiecość to przede wszystkim siła charakteru, to jednak 
miło jest dobrze czuć się we własnym ciele. Sprawiliśmy, że to marzenie się spełni.

Robert Maciejewski - w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił lewą nogę na poziomie 
podudzia. Aby Robert mógł sprostać życiowym wyzwaniom potrzebna była pomoc 
– rehabilitacja, konsultacje psychologiczne oraz proteza, które zapewnili biegacze z Łodzi.



W tym roku
Jakub Majchrzycki- Kubusiowi marzy się taka ręka, którą mógłby zginać. To inne marzenie niż to, które mają 
jego 8-letni rówieśnicy. Już niedługo Łódź Business Run spełni to życzenie!

Michał Grodzicki- mimo ograniczeń po amputacji, funkcjonuje bardzo sprawnie i pracuje. Na co dzień, kiedy 
spotyka się z ludźmi, chciałby nosić protezę przedramienia, która wygląda jak naturalna dłoń. Dłoń powstała, 
a to wszystko dzięki Wam!

Dzięki Łódź Business Run pomogliśmy dodatkowo: Grzegorz Woźniak







Katarzyna Sobczak 17 660,87 zł Dopłata do protezy
Adam Sadownik 30 215,13 zł Rehabilitacja
Alina Bujak 21 300,00 zł Proteza
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Beneficjenci Wrocław Business  Run

Beneficjenci

Brak wydarzenia



W tym roku

Alina Bujak-w wyniku wypadku kolejowego straciła nogę na poziomie uda. Pani Alina, dzięki Wam, w tym roku mogła 
nauczyć się jeździć na wrotkach!Nie byłoby to możliwe bez protezy zakupionej w ramach Wrocław Business Run.

Katarzyna Sobczak- w wyniku choroby nowotworowej  straciła nogę. Koszt protezy dla Kasi jest bardzo wysoki. 
Postanowiliśmy, że również w przyszłym roku pobiegniemy, by pomóc jej w zakupie protezy, która pozwoli jej na sprawne 
funkcjonowanie.

Adam Sadownik - w grudniu 2014 roku lekarze zdiagnozowali u niego chłoniaka wielokomórkowego. Choroba  oraz 
agresywne leczenie spowodowały, że chłopiec wymaga bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej i logopedycznej, która 
pozwoli mu wrócić do pełnej sprawności. Dzięki Wam Adaś otrzyma kosztowną rehabilitację. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie Wrocław Business Run!



Gdańska ekipa pomogła w tym roku 
Mateuszowi Pędziwiatrowi.

Mateusz stracił nogę i rękę w wypadku 
kolejowym. Dzięki Wam otrzymał 
wymarzoną protezę.

Kwota wsparcia to 15 000,00 zł




