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1. Informacje podstawowe o Fundacji 

Nazwa Fundacji: 
Od dnia 4 lutego 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Rady Fundacji) Górnośląska Fundacja 
Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – 
Państwowego Instytutu Badawczego. 
Wcześniej: Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. 

Siedziba: 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice 

Adres do korespondencji (biuro Fundacji): 
ul. Zwycięstwa 14/95, 44-100 Gliwice 

Adres email:  
biuro@fundacjaonkologiczna.pl  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
6 listopada 2003 r. pod numerem KRS 0000179042 

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 
271874298 

Zarząd Fundacji: 
Alicja Dyla – Prezes Fundacji 
Maja Marklowska-Tomar – Członek Zarządu 
Tomasz Drabot – Członek Zarządu 
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2. Charakterystyka działalności Fundacji 

Cele statutowe Fundacji: 

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach (dalej: Instytut), w tym w szczególności: 

1. wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych, 
2. wspieranie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach w zakresie 

onkologii oraz innych nauk medycznych i biomedycznych, a w przypadkach szczególnych tak-
że badań prowadzonych poza Instytutem Onkologii w Gliwicach, 

3. wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć podejmowanych przez Instytut Onkolo-
gii w Gliwicach w ramach prowadzonej przez niego działalności, 

4. pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu Onkologii 
w Gliwicach, 

5. pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone 
w Instytucie Onkologii w Gliwicach, 

6. pozyskiwanie funduszy na stypendia, nagrody i inne formy wsparcia finansowego dla pracow-
ników Instytutu Onkologii w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników nauko-
wych i klinicznych, 

7. pozyskiwanie funduszy na działalność marketingową i promocyjną na rzecz Instytutu Onkologii 
w Gliwicach, 

8. inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych służą-
cych zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotwo-
rowych, 

9. prowadzenie działalności usługowej na potrzeby ochrony zdrowia, w tym w zakresie organiza-
cji i obsługi konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych zagadnieniom ochrony zdro-
wia, a także kursów i szkoleń zawodowych dla pracowników służby zdrowia, 

10. wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobiega-
niu i zwalczaniu chorób nowotworowych. 

W zakresie objętym jej działalnością statutową oraz działalnością gospodarczą Fundacja może 
współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami, w tym także organami władzy pań-
stwowej i jednostkami samorządu terytorialnego, dla osiągania wspólnych celów statutowych. 
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego 
finansowania przedsięwzięć albo pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 
zrzeszających fundacje bądź stowarzyszenia polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżny-
ch lub tożsamych z celami Fundacji. 
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Cele statutowe, które były realizowane w 2019 r.: 

Wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych: 

1. Fundacja zorganizowała akcję bookcrossingu pod nazwą: „Złap książkę”, w ramach której na 
korytarzach Instytutu stanęły 4 regały pełne nowych książek dla pacjentów onkologicznych 
oczekujących na wizyty u lekarza czy badania. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. W 
okresie sprawozdawczym wielu pacjentów (ok. 1000) skorzystało z naszej propozycji. 

2. Fundacja zorganizowała zbiórkę publiczną pt. „Daj misiaka dla dzieciaka” (zgłoszoną do Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2019/4539/OR), w ramach której 
zbierane były zabawki dla małych pacjentów onkologicznych odbywających leczenie radiotera-
peutyczne w Instytucie. Reakcja społeczeństwa przeszła najśmielsze oczekiwania i w okresie 
niespełna 3 miesięcy udało się zebrać 23 374 zabawki, które teraz trafiają do najmłodszych 
pacjentów. Fundacja złożyła sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki oraz sprawozdanie z 
częściowego rozdysponowania zebranych ofiar, zgodnie ze stanem obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. W dniu 9 grudnia 2019 r., aby pomóc pacjentom i pacjentkom onkologicznym oderwać się od 
codziennych trosk i poczuć magię świąt zorganizowane zostały warsztaty z tworzenia kartek 
świątecznych techniką linorytu. Warsztaty były dostępne dla wszystkich chętnych, którzy zgło-
sili chęć udziału w warsztatach. W warsztatach uczestniczyło 15 osób. 

4. W 2019 r. Fundacja kontynuowała realizację projektu wsparcia pacjentów i ich bliskich pod na-
zwą „Słonko”. W ramach projektu, pacjenci onkologiczni oraz ich bliscy mogli skorzystać z po-
mocy: 

a) psychologów, psychoterapeutów i psychoonkologów  

Przeprowadzono łącznie 419 h wykładów, w których uczestniczyło ponad 2000 pacjentów. Ce-
lem spotkań była poprawa funkcjonowania zarówno chorych, jak i ich bliskich w tym niezwykle 
trudnym okresie.  
W czasie wykładów poruszone zostały m. in. następujące tematy: (1) przystosowanie się do 
choroby i jej leczenia, (2) normalizowanie przeżywanych emocji, (3) poznanie nowych umiejęt-
ności sprzyjających lepszemu funkcjonowaniu w sytuacji choroby i jej leczenia, (4) radzenie 
sobie ze zmianami związanymi z funkcjonowaniem w bliskich relacjach, (5) jak radzić sobie ze 
stresem w chorobie, (6) depresja, (7) zmiana stylu życia, (8) wprowadzanie w życie nowych 
zaleceń. 
Prowadzona była również terapia simontonowska, w ramach której omawiane były następują-
ce zagadnienia: (1) jak pokonać lęk, (2) techniki relaksacyjne w radzeniu sobie z chorobą, (3) 
praca z wyobraźnią - jak radzić sobie z objawami choroby. 
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b) fizjoterapeutów 

Przeprowadzono łącznie 98 h wykładów, w których uczestniczyło 326 pacjentów.  
Głównym celem rehabilitacji onkologicznej jest zapobieganie ograniczeniu sprawności psycho-
fizycznej pacjentów, wspomaganie przywracania pełnej aktywności życiowej, łagodzenie obja-
wów terminalnego okresu choroby i poprawa jakości życia. 
Poruszane tematy dotyczą między innymi: (1) fizjoterapii po leczeniu nowotworu piersi; (2) 
edukacji fizjoterapeutycznej po raku sutka; (3) strechingu po mastektomii; (4) fizjoterapii po le-
czeniu innych nowotworów; (5) elementy pilatesu; (6) utrzymania prawidłowej postawy ciała.   

c) dietetyków i psychodietetyków 

Przeprowadzono łącznie 31 h wykładów, w których uczestniczyło 64 pacjentów.  
Wykłady dedykowane były pacjentom w trakcie i po leczeniu oraz ich bliskim. Żywienie w cho-
robie nowotworowej pełni niezwykle istotną rolę. Dieta przy nowotworze może mieć wpływ na 
przebieg procesu leczenia a tym samym na samopoczucie chorego i jego kondycję.   
Na wykładach zwracano uwagę na to, iż wszystkie posiłki powinny być odpowiednio zbilanso-
wane i dostarczać pacjentowi niezbędnych składników odżywczych. Właściwy sposób żywie-
nia w trakcie leczenia onkologicznego jest niezwykle integralnym elementem terapii. Może 
ograniczyć ryzyko wystąpienia powikłań w okresie leczenia operacyjnego, zminimalizować 
skutki uboczne chemioterapii czy radioterapii oraz pozytywnie stymulować układ odpornościo-
wy i naturalne siły obronne organizmu do walki z nowotworem.  
Wskazano również, iż ważną rolą tzw. dietoterapii wśród pacjentów z chorobami nowotworo-
wymi jest utrzymanie właściwej masy ciała i niedopuszczenie do rozwoju niedożywienia po-
przez dostarczenie odpowiedniej ilości energii oraz składników odżywczych, stymulacja sił 
obronnych organizmu, poprawa jakości życia chorego. 

d) neurologopedów 

Przeprowadzono łącznie 83,5 h wykładów, w których uczestniczyło 85 pacjentów.  
Celem wykładów jest m.in. zwiększenie świadomości pacjentów oraz ich bliskich w zakresie 
konsekwencji zaburzenia połykania w chorobach onkologicznych w szczególności niedożywie-
nia, odwodnienia i zachłystowych zapaleń płuc, które mogą stanowić śmiertelne niebezpie-
czeństwo dla chorych, a wprowadzenie ukierunkowanej diagnostyki pozwoli na wdrożenie od-
powiedniej terapii neurologopedycznej pozwalającej na efektywne i bezpieczne karmienie cho-
rych z uniknięciem wielu groźnych powikłań.  
Poruszane zostały następujące tematy: (1) rehabilitacja funkcji połykania po radioterapii; (2) 
terapia porażenia nerwu twarzowego po zabiegu operacyjnym i radioterapii; (3) rehabilitacja 
stawu skroniowo-żuchwowego po zabiegu operacyjnym i radioterapii; (4) techniki logopedycz-
ne kompleksu ustno-twarzowego; (5) jak prawidłowo wykonać masaż logopedyczny obszaru 
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ustno-twarzowego; (6) artykulacja, (7) fonacja, (8) dykcja, (9) mowa przełykowa, (10) omówie-
nie zasad refundacji protezy głosowej - elektronicznej.  

e) higienistki stomatologii  

Przeprowadzono łącznie 34 h wykładów, w których uczestniczyło 42 pacjentów. 
Wykłady dotyczyły pielęgnacji jamy ustnej pacjenta z chorobą nowotworową, roli odpowied-
niej pielęgnacji u pacjentów poddanych terapii onkologicznej.  

W ramach tego projektu zorganizowano również: 
- warsztaty perukarskie w dniach: 8 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 

4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia, w czasu których pacjentki 
nauczyły się jak prawidłowo dobrać perukę, a także jak o nią dbać, 

- warsztaty „Nutridzień” z zakresu odżywiania w chorobie nowotworowej w dniach 
29 maja i 13 listopada (we współpracy z Nutricia Polska sp. z o.o.),  

- warsztaty dla kobiet pt. „Kobieta na każdym etapie życia” w dniu 2 października, 
- od kwietnia do grudnia 2019 r. pacjenci mogli korzystać w każdy wtorek z bez-

płatnych zabiegów fluoryzacji zębów, 
- koncerty dla pacjentów w ramach realizowanego cyklu pod nazwą: „Happy Jazz 

For Onco” w dniach 24 marca, 31 marca, 14 maja, 1 września, 17 listopada oraz 
21 listopada, 

- spotkania autorskie z Magdaleną Fabczak pt. „Cały ten rak” w dniu 10 kwietnia, 
- 12 czerwca wykład i warsztaty nt. profilaktyka chorób nowotworowych, nauka 

samobadania piersi;   
- 15 czerwca we współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym przygoto-

wano prezentację dla pacjentów pt. „Ameryka Południowa”, którą przedstawił 
zaproszony na tą okoliczność gość - p. Tomasz Bazan, 

- 31 sierpnia we współpracy ze Śląską Ligą Walki z Rakiem odbyła się „Akademia 
onkologiczna”, w czasie której głównymi poruszanymi tematami były: leczenie 
obrzęku limfatycznego oraz rekonstrukcja piersi, 

- warsztaty mikołajkowe dla pacjentów i pacjentek onkologicznych w dniu 4 grud-
nia w czasie których promowano zdrowe nawyki żywieniowe, przeprowadzono 
krótki instruktaż makijażu dla pacjentek w trakcie leczenia, a także przeprowa-
dzono prelekcję o nowoczesnych środkach medycznych. 

Pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu 
Onkologii w Gliwicach: 

1. Fundacja przeznaczyła kwotę 20.500,00 zł na zakup platformy stabilometrycznej, która wspo-
maga proces powrotu do pełnej sprawności ruchowej pacjentów onkologicznych. 
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Inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych 
służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób 
nowotworowych: 

1. Fundacja zorganizowała cykl wykładów dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych z za-
kresu profilaktyki onkologicznej. Warsztaty odbyły się w: 
a) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach, 
b) Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 
c) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach, 
d) II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Wróblewskiego w Gliwicach, 
e) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
f) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej, 
g) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gli-

wicach, 
h) Zespole Szkół Łączności w Gliwicach, 
i) V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w 

Gliwicach, 
j) VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach, 
k) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, 
l) Szkole Podstawowej nr 25 w Zabrzu, 

W czasie wykładów przedstawione zostały następujące zagadnienia: 
- wczesne wykrycie równa się przeżycie – prewencja wtórna nowotworów; 
- podstawy nowotworzenia – współdziałanie czynników genetycznych i środo-

wiskowych; 
- tytoń inaczej – pochodzenie i mechanizmy działania, 
- profilaktyka kluczem do sukcesu, zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z 

Rakiem, 
- nowotwór - poznaj wroga, 
- styl życia – czy mamy wpływ na raka?, 
- czerniak skóry, czyli ciemna strona słońca. 

Pozyskiwanie funduszy na stypendia, nagrody i inne formy wsparcia finansowego dla pra-
cowników Instytutu Onkologii w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
naukowych i klinicznych: 

1. Fundacja udzieliła wsparcia finansowego pracownikom Instytutu na sfinansowanie opłat zwią-
zanych z publikacją następujących artykułów naukowych: 
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a) „The role of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR) and 
platelets (PLT) in prognosis of metastatic renal cel carcinoma (mRCC)”; 

b) „Blood serum proteins as biomarkers for prediction of survival, loco regional control 
and distant metastasis rate in radiotherapy and radio-chemotherapy for non-small 
cell lung cancer”; 

c) „Anemia in the breast cancer patient with PALB2 mutation after radiotherapy - a 
case report”; 

d) „Proteomes of exosomes from HPV (+) od HPV (-) Head and Neck Cancer cells: 
differentia enrichment in immunoregulatory proteins”; 

e) „Functional redundancy of HSPA1 and HSPA2 proteins in non-small cell lung carci-
noma (NSCLC); an implication for NSCLC treatment”; 

f) „Thyroid remnant ablation with radioiodine (RAI) activity of 30, 60 and 100 mCi in 
patients with differentiated thyroid cancer (DTC) - a prospective comparison of 
long-term outcomes”. 

2. Fundacja wsparła finansowo wydanie pierwszego wydanego w języku polskim podręcznika 
„Radiobiologia kliniczna w radioonkologii” autorstwa pracowników Instytutu: B. Maciejewskie-
go, R. Suwińskiego i S. Blamka; 

3. Dzięki wsparciu Fundacji ukazał się również słownik zatytułowany: „Kolokacje medyczne do 
tłumaczeń wielospecjalistycznych”. Jest to jedyna w Polsce monografia dotycząca kolokacji 
medycznych, oparta na korpusie 1.000 000 leksemów z ponad 40 specjalizacji lekarskich.  

Prowadzenie działalności usługowej na potrzeby ochrony zdrowia, w tym w zakresie orga-
nizacji i obsługi konferencjim seminariów i sympozjów poświęconych zagadnieniom 
ochrony zdrowia, a także kursów i szkoleń zawodowych dla pracowników służby zdrowia: 

1. Fundacja wsparła współorganizowaną przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skło-
dowskiej-Curie Oddział w Gliwicach konferencję dot. nowotworów piersi, która odbyła się w 
Ustroniu, w dniu 18 maja; 

2. Fundacja uczestniczyła również finansowo w organizacji międzynarodowej konferencji na-
ukowej „13th Central and Eastern European Proteomic Conference”, która odbyła się w  
Ustroniu, w dniach 23-25 września. 

Z uwagi na szeroki zakres działalności (pomoc pacjentom onkologicznym leczonym w Na-
rodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Ba-
dawczym Oddziale w Gliwicach, a także współorganizowanie ogólnopolskich konferencji) 
zasięg prowadzonych działań Fundacji należy określić jako ogólnopolski. 

Fundacja ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą w następujących 
zakresach zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności PKD: 
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1. wydawanie książek 58.11.Z; 
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 
3. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z; 
4. przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

63.11.Z; 
5. działalność portali internetowych 63.12.Z; 
6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i tech-

nicznych 72.19.Z; 
7. badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z; 
8. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 
9. pozostała  działalność  w  zakresie  opieki  zdrowotnej,  gdzie  indziej niesklasyfikowana 

86.90.E. 

Jednak, w 2019 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

3. Główne zdarzenia prawne w działalności Fundacji o 
skutkach finansowych 

W dniu 3 września 2019 r. Fundacja reprezentowana przez Prezes Zarządu – p. Alicję Dylę za-
warła umowę najmu lokalu biurowego z IMS sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony 
jednego roku tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Czynsz najmu ustalono w kwocie 1355,01 zł netto 
miesięcznie z zastrzeżeniem, iż pierwszy czynsz wynosił 1354,98 zł netto.

Wzmiankowana powyżej umowa najmu została zawarta na podstawie uchwały nr 3/2018 Rady 
Fundacji z dnia 22 stycznia 2018 r. o wyrażeniu zgody na utworzenie biura Fundacji z uwzględ-
nieniem § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Fundacji oraz uchwały nr 24/XIV/2019 Zarządu Fundacji z dnia 3 
września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego z IMS sp. z o.o.

W dniu 4 marca 2019 r. uchwałą nr 7/2019 w sprawie przesunięcia środków niewydatkowanych w 
2018 r. na realizację projektu „SŁONKO - Centrum Wsparcia Pacjentów i Ich Bliskich” na rok 2019 
Rada Fundacji wyraziła zgodę na przesunięcie niewydatkowanych w 2018 r. środków w kwocie 
56.057,70 zł na kontynuację realizacji  projektu „SŁONKO - Centrum Wsparcia Pacjentów i Ich 
Bliskich” w 2019 r.

W dniu 4 marca 2019 r. uchwałą nr 8/2019 w sprawie sfinansowania zakupu platformy stabilome-
trycznej Rada Fundacji wyraziła zgodę na sfinansowanie 50% kosztów zakupu platformy stabilo-
metrycznej tj. przekazanie na ten cel kwoty 20.500,00 zł.
W dniu 3 grudnia 2019 r. uchwałą nr 15/2019 w sprawie dofinansowania organizacji sesji nauko-
wej podczas konferencji „The 5th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology” 
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kwotą 10.000,00 zł Rada Fundacji postanowiła dofinansować sesję naukową organizowaną przez 
Gliwicki  Oddział Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, która odbędzie się 
podczas przedmiotowej konferencji wskazaną kwotą.

4. Informacja o uzyskanych przychodach 

5. Informacja o poniesionych kosztach 

6. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
Fundacja w roku 2019 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Fundacja nie 
zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej. 

Łączna kwota uzyskanych przychodów 160.929,48 zł

1) przychody z działalności statutowej 158.122,67 zł

2) przychody z działalności gospodarczej 0 zł

3) pozostałe przychody 2.806,81 zł

Informacja o źródłach przychodu

1) przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0 zł

2) ze źródeł publicznych 0 zł

3) ze spadków i zapisów 0 zł

4) z darowizn 33.923,71 zł

5) z działalności gospodarczej 0 zł

inne

Koszty Fundacji ogółem 242.440,61 zł

1) koszty realizacji celów statutowych 240.268,57 zł

2) koszty działalności gospodarczych 0 zł

3) koszty administracyjne 1.843,13 zł

4) pozostałe koszty 328,91 zł
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W okresie sprawozdawczym Fundacja Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji pełnili swoje 
funkcje społecznie. 

7. Informacje o udzielonych pożyczkach pieniężnych 

W 2019 r. Górnośląska Fundacja Onkologiczna nie udzieliła żadnych pożyczek. 

8. Środki Fundacji 

Fundacja nie zgromadziła żadnych środków w gotówce. Fundacja nie nabyła żadnych obli-
gacji oraz nieruchomości. 

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Fundację 46.012,50 zł

1) z tytułu umów o pracę 0 zł

2) z tytułów umów zlecenia 2.200,00 zł

Kwoty zgromadzone na rachunku płatniczym prowadzonym przez 
ING Bank Śląski S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1) na rachunku bieżącym 0,83 zł

2) na rachunku oszczędnościowym 379.760,03 zł

Dane o aktywach Fundacji:

1) aktywa trwałe 0 zł

2) aktywa obrotowe 437.026,45 zł

a) należności krótkoterminowe 57.265,59 zł

b) nwestycje krótkoterminowe 379.760,86 zł
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9. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwo-
we i samorządowe 
W 2019 r. podmioty państwowe i samorządowe nie zleciły Fundacji żadnej działalności. 

10. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych 
W 2019 r. Fundacja: 
1. była zwolniona z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych; 
2. uiściła kwotę: 4.279 zł - tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Za okres sprawozdawczy, Fundacja złożyła deklarację CIT-8 o wysokości poniesionej straty 
w 2019 r., a także 23 deklaracje PIT-11 z tytułu właściwego rozliczenia zawartych umów cy-
wilnoprawnych. 

11. Informacja czy Fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu 
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.). 

Dane o zobowiązaniach Fundacji:

1) długoterminowe 0 zł

2) krótkoterminowe 9.264,54 zł

a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 8.262,54 zł

b) inne 1.002,00 zł

Strona  z 13 14



12. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu płatności w go-
tówce o wartości równej lub przekraczającej równo-
wartość 10 000 euro 
Górnośląska Fundacja Onkologiczna w 2019 r. nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce 
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 euro. 

13. Informacje dodatkowe nieuwzględnione powyżej 

W 2019 r. w Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej nie miały miejsca żadne kontrole. 

14. Załączniki do sprawozdania: 

1. Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w okresie sprawozdawczym 
2. Uchwały Rady Fundacji podjęte w okresie sprawozdawczym  

- - - - - - - - - - - - - - - -            - - - - - - - - - - - - - - - -      - - - - - - - - - - - - - - - - 

Alicja Dyla   Maja Marklowska-Tomar   Tomasz Drabot 

Gliwice, dnia 31 marca 2020 r.
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