
Pobiegliśmy, pomogliśmy!
Raport pomocowy 2017



Beneficjenci 

1 019 216 zł

2016

1 005 648 zł

2015

753 122 zł

2014

400 000 zł

2013

40 000 zł

2012

1 1

10 3

24 5

26 6

78 7

Miasta 1 651 197,80 zł

2017

212 8

Poland Business Run 

*w 2016 i 2017 roku w gronie beneficjentów znalazły się organizacje pozarządowe , w ramach współpracy wsparcie 
otrzymało kilkadziesiąt osób. 



Poland Business Run 2017

Miasta, w których odbywa się bieg

8 największych miast w Polsce

20 135 biegaczy

1 651 197,80 zł brutto

78 beneficjentów 

6 organizacji pozarządowych – 134 osoby

1 projekt - Mobilux





Organizacje pozarządowe 

STOWARZYSZENIE RADOMSZCZAŃSKI KLUB 
AMAZONEK
dofinansowanie do turnusu dla 10 kobiet po 
mastektomii piersi.
Wsparcie w wysokości: 9 000 zł.

NA RATUNEK
dofinansowanie do zakupu protezy dla 
Ewy Harasim - amputacja nogi z 
wyłuszczeniem w stawie biodrowym w 
wyniku nowotworu.
Wsparcie w wysokości: 10 000 zł.

FUNDACJA RÓWNYM KROKIEM
zakup zaopatrzenia ortopedycznego dla 
Maksa, Piotrusia i Sebastiana.
Wsparcie w wysokości: 27 083,44 zł.

ZAWSZE DLA CIEBIE
wsparcie w zakupie linerów do protez dla 20 
osób w wieku senioralnym. 
Wsparcie w wysokości 30 000 zł.

STOWARYSZENIE UNICORN
dofinansowanie do 4 turnusów 
psychoonkologiczno-rehabilitacyjnych,  
dla 20 osób każdy. 
Wsparcie w wysokości: 30 000 zł.

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 
dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 
dla 20 osób.
Wsparcie w wysokości: 10 000 zł.











Łukasz Ciszek
Bartek Florek

Wojtek Taraba

Krzysztof Kot
Józef Tatara

Kuba Standera

Marta Ochman

Janusz Kozieł



Snowbordzista z sukcesami: 15 miejsce na paraolimpiadzie
w Sochi, udział w Mistrzostwach Świata w La Molinie i Big
White oraz w Pucharze Świata. Aż trudno uwierzyć, że nogę
stracił w wyniku wypadku na stoku i serii błędów lekarskich.
Jednak dzięki sile woli, niezwykłej dojrzałości i samozaparciu
szybko wrócił do sprawności oraz do sportu.
Obecnie łączy pracę ze sportową pasją, a dzięki specjalnej
protezie do sportów ekstremalnych wybieganej w Kraków
Business Run, będzie mógł zdobywać kolejne medale.
Ponadto Wojtek postanowił zaangażować się w działalność
naszej Fundacji i razem ze swoją trenerką poprowadzą
pierwszą edycję naszego zimowego obozu Adaptive Snow
Camp. To inicjatywa, dzięki której osoby niepełnosprawne
będą mogły nie tylko nauczyć się jazdy na snowboardzie, ale
też zintegrować, odpocząć i dobrze się bawić, a przede
wszystkim czerpać z pozytywnej energii i doświadczenia
sportowego Wojtka.

Wojtek Taraba







Marta Rumińska

Joanna Tirak

Sebastian Idziak

Janusz Rokicki

Patrycja Żytkowska
Arkadiusz Wojciechowski







Poznań Business Run

Lucyna Jusiewicz

Adrian Bąk

Michał Całczyński
Piotr Lipiński

Michał Zalasa

Maria Bansleben-Kołodziejska







Piotruś Belniak

Konrad Molis

Beata Łaska

Maks Moroz

Grzegorz Jarek







Aldona Chojnacka

Beata Wosiecka

Ryszard Zwoliński







Mateusz Donocik

Maks Piwowarski

Michał Głowacki

Kasia Sobczak

Kasia Bieniek



Młoda, piękna, wysportowana. W wieku 12 lat, w wyniku
nowotworu kości, musiała przejść zabieg amputacji nogi oraz
trudną walkę z chorobą. Walkę wygraną, nowotwór pokonała
siłą ducha i niekończącym się optymizmem. Obecnie ukończyła
Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia.
Trenuje pływanie i kajakarstwo, pomaga innym oraz razem ze
swoim narzeczonym realizuje inne sportowe pasje. Cały czas
tryska optymizmem, a sama o sobie mówi z uśmiecham i
dystansem: „A poza tym chodzę w sukienkach, jakoś zatańczę,
chodzę po górach, a na plaży czy basenie nie patrzę na to, czy
ktoś się wpatruje w moją „niepełnosprawność”. Jednym z jej
marzeń jest ubranie szpilek, na co pozwoli jej nowoczesna
proteza, która będzie dofinansowana ze środków zebranych
dzięki Wrocław Business Run.

Kasia Sobczak 











Mateusz w wieku 9 lat dostał bardzo szybką lekcję
dorastania. Pomagając rodzicom w gospodarstwie doznał
wypadku rolniczego, w wyniku którego stracił nogę. Musiał
nauczyć się żyć w zupełnie nowej rzeczywistości, pogodzić
się z utratą nogi oraz nauczyć się chodzić w protezie.
Pomimo wszystkich trudności nie załamał się i walczył
o lepsze jutro. Jak mówi: „Bardzo duże wsparcie miałem
w rodzicach, rodzeństwie oraz przyjaciołach. Po wypadku
od rodziców dostałem zwierzęta, przy których sam
musiałem wszystko robić. Te obowiązki dały mi dużo
motywacji do działania i siły do dążenia do realizacji
marzeń, czyli byciu rolnikiem.” Nowa proteza, którą dla
Mateusza wybiegali uczestnicy Lublin Business Run,
pomoże mu w realizacji wyznaczonych celów, z których
pierwszym jest ukończenie szkoły rolniczej. Wiemy, że na
pewno uda mu się to osiągnąć, ponieważ jest chłopakiem
o silnym charakterze i niezwykłym charcie ducha. Mateusz
swoją energią zaraża wszystkich dokoła, w tym roku byli to
nasi biegacze w Lublinie.

Mateusz Krzeszczyk





Żołnierze Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Kosowie pobiegli dla 

kolegów poszkodowanych podczas 
pełnienia obowiązków służby 

wojskowej.






