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1. Informacje podstawowe o Fundacji  
	

Nazwa Fundacji:  

Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. 

Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.  

Siedziba:  

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice  

Adres do korespondencji (biuro Fundacji):  

ul. Zwycięstwa 14/95, 44-100 Gliwice  

Aktualnie: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13, 44-102 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:  

w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2020 r.: 

Alicja Dyla – Prezes Zarządu 

Tomasz Drabot – Członek Fundacji  

Maja Marklowska-Tomar – Członek Zarządu  

 

w okresie od dnia 21 lutego do 30 czerwca 2020 r.: 

Tomasz Drabot – Prezes Zarządu 

Alicja Dyla – Członek Fundacji  

Maja Marklowska-Tomar – Członek Zarządu  
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w okresie od dnia 1 lipca do 20 grudnia 2020 r.: 

Tomasz Drabot – Prezes Zarządu 

Maja Marklowska-Tomar – Członek Zarządu  

Tomasz Czerw - Członek Zarządu 

Iwona Mitrus - Członek Zarządu 

 

w okresie od dnia 21 grudnia do 31 grudnia 2020 r.: 

Tomasz Drabot – Prezes Zarządu 

Maja Marklowska-Tomar – Członek Zarządu  

Tomasz Czerw - Członek Zarządu 

Iwona Mitrus - Członek Zarządu 

Dorota Ścieglińska – Członek Zarządu 

	

Rada Fundacji: 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.: 

Dorota Ścieglińska – Przewodnicząca Rady Fundacji 

Barbara Jarząb – Członek Rady 

Zdzisław Krawczyk – Członek Rady 

Jacek Rogoliński – Członek Rady 

Izabela Markowska-Kowa – Członek Rady 

Anna Szymańska-Żytecka – Członek Rady 

 

w okresie od dnia 1 lipca do 20 grudnia 2020 r.: 

Dorota Ścieglińska – Przewodnicząca Rady Fundacji 

Zdzisław Krawczyk – Członek Rady 
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Jacek Rogoliński – Członek Rady 

Izabela Markowska-Kowa – Członek Rady 

Anna Szymańska-Żytecka – Członek Rady 

Jolanta Krajewska – Członek Rady 

Elżbieta Wojarska-Tręda – Członek Rady 

Michał Jarząb – Członek Rady 

 

w okresie od dnia 21 grudnia do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Elżbieta Wojarska-Tręda – Przewodnicząca Rady Fundacji 

Zdzisław Krawczyk – Członek Rady 

Jacek Rogoliński – Członek Rady 

Izabela Markowska-Kowa – Członek Rady 

Anna Szymańska-Żytecka – Członek Rady 

Jolanta Krajewska – Członek Rady 

Michał Jarząb – Członek Rady 
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2. Charakterystyka działalności Fundacji  

Cele statutowe Fundacji:  

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodow-

skiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach (dalej: „Instytut”), a także pa-

cjentów leczonych onkologicznie, ich rodzin i bliskich, w szczególności poprzez:  

1) wspieranie Instytutu w realizacji zadań i celów statutowych;  

2) wspieranie badań naukowych realizowanych w Instytucie w zakresie onkologii, a także innych nauk 

medycznych i biomedycznych, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach także badań realizowa-

nych poza Instytutem, a w których Instytut bierze udział;  

3) wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć organizowanych przez Instytut lub które zostały 

objęte patronatem honorowym Instytutu;  

4) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich 

rodzin i bliskich;  

5) podejmowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, w szczególności działań zmierzających do 

podnoszenia świadomości społecznej w zakresie choroby nowotworowej oraz profilaktyki;  

6) organizowanie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii oraz cyklicznych prelekcji o tematyce 

informacyjnej i prewencyjnej w zakresie chorób nowotworowych;  

7) organizowanie wolontariatu na cele Fundacji;  

8) pozyskiwanie funduszy na:  

a) zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu;  

b) działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone w Instytucie;  

c) stypendia, nagrody i inne formy wsparcia finansowego dla pracowników Instytutu, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowników naukowych i klinicznych;  

d) działalność marketingową i promocyjną na rzecz Instytutu;  

9) inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych służących zdo-

bywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych;  

10) prowadzenie działalności usługowej na potrzeby ochrony zdrowia, w tym w zakresie organizacji i ob-

sługi konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych zagadnieniom ochrony zdrowia, a także kur-

sów i szkoleń zawodowych dla pracowników służby zdrowia;  
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11) wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobieganiu i zwal-

czaniu chorób nowotworowych.  

 

W zakresie objętym jej działalnością statutową oraz działalnością gospodarczą Fundacja może współ-
działać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami, w tym także organami władzy państwowej i jed-

nostkami 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 zrzeszają-

cych fundacje bądź stowarzyszenia polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych 

z celami Fundacji.  

 

Cele statutowe, które były realizowane w 2020 r.:  

 

Na wstępie sprawozdawanych działań Fundacji należy podkreślić, iż w 2020 r. z uwagi na epidemię Sars-

Cov-2, plany działań statutowych Fundacji opracowane pod koniec 2019 r., w krótkim czasie należało 

zmienić i dostosować do warunków i covidowych okoliczności.  

 

Działalność statutowa Fundacji opierająca się na konwencjonalnym kontakcie Wolontariuszy z Pacjen-

tami realizowana była od stycznia do połowy marca 2020 r. Od czasu ogłoszenia stanu epidemii, działania 

Fundacji przeszyły w tryb działań online. Działania statutowe Fundacji w nowych okolicznościach polegały 

zasadniczo na wspieraniu i zabezpieczaniu Instytutu – jego pracowników i pacjentów w warunkach roz-

przestrzeniającego się koronawirusa. 

 

 

Wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów sta-

tutowych:  

1. Fundacja podjęła współpracę z Fundacją Santander i zorganizowała akcję „Szyjemy maseczki z Fun-

dacją Santander”, dzięki której wolontariusze podjęli wyzwanie szycia maseczek ochronnych m.in. 

dla placówek medycznych celem zabezpieczenia Pacjentów oraz Personelu Medycznego przed wi-

rusem SARS CoV-2. W wyniku przedmiotowej współpracy na rzecz Instytutu przekazano 240 szt. 
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maseczek ochronnych. 

 

2. W 2020 r. Fundacja realizowała projekt Centrum Wsparcia Pacjenta i Jego Bliskich „SŁONKO”. Nie-

mniej jednak, z uwagi na stacjonarną formę zajęć, w wyniku ogłoszenia stanu epidemii wirusa SARS 

CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie chcąc narażać Pacjentów Onkologicznych na dodat-

kowe ryzyko zachorowania, Fundacja zawiesiła realizację przedmiotowego projektu w dotychczaso-

wej formie z dniem 16 marca 2020 r. W ramach projektu, Pacjenci Onkologiczni oraz Ich Bliscy mogli 

skorzystać z pomocy:  

 

 
a) psychologów, psychoterapeutów i psychoonkologów  

Przeprowadzono łącznie 40 h wykładów, w których uczestniczyło 40 pacjentów.  

Celem spotkań była poprawa funkcjonowania zarówno Pacjentów, jak i Ich Bliskich w tym niezwy-

kle trudnym okresie.  

W czasie wykładów poruszone zostały m. in. następujące tematy: (1) przystosowanie się do cho-

roby i jej leczenia, (2) normalizowanie przeżywanych emocji, (3) poznanie nowych umiejętności 

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.  

b) fizjoterapeutów  

Przeprowadzono łącznie 7 h wykładów, w których uczestniczyło 16 pacjentów oraz 22 h 
zajęć grupowych z gimnastyki dla 19 pacjentów.  

Głównym celem rehabilitacji onkologicznej jest zapobieganie ograniczeniu sprawności psychofi-

zycznej pacjentów, wspomaganie przywracania pełnej aktywności życiowej, łagodzenie objawów 

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 leczeniu innych 

nowotworów; (5) elementów pilatesu; (6) utrzymania prawidłowej postawy ciała.  
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c) dietetyków i psychodietetyków  

Przeprowadzono łącznie 12 h wykładów, w których uczestniczyło 22 pacjentów.  

Wykłady dedykowane były Pacjentom w trakcie i po leczeniu oraz ich Bliskim. Żywienie w chorobie 

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 zwra-

cano uwagę na to, iż wszystkie posiłki powinny być odpowiednio zbilansowane i dostarczać pa-

cjentowi niezbędnych składników odżywczych. Właściwy sposób żywienia w trakcie leczenia on-

kologicznego jest niezwykle integralnym elementem terapii. Może ograniczyć ryzyko wystąpienia 

powikłań w okresie leczenia operacyjnego, zminimalizować skutki uboczne chemioterapii czy ra-

dioterapii oraz pozytywnie stymulować układ odpornościowy i naturalne siły obronne organizmu 

do walki z nowotworem.  

Wskazano również, iż ważną rolą tzw. dietoterapii wśród pacjentów z chorobami nowotworowymi 

jest utrzymanie właściwej masy ciała i niedopuszczenie do rozwoju niedożywienia przez dostar-

czenie odpowiedniej ilości energii oraz składników odżywczych, stymulacja sił obronnych organi-

zmu, poprawa jakości życia chorego.  

d) neurologopedów  

Przeprowadzono łącznie 5,5 h wykładów, w których uczestniczyło 4 pacjentów.  

Celem wykładów jest m.in. zwiększenie świadomości pacjentów oraz ich bliskich w zakresie kon-

sekwencji zaburzenia połykania w chorobach onkologicznych w szczególności niedożywienia, od-

wodnienia i zachłystowych zapaleń płuc, które mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla 

chorych, a wprowadzenie ukierunkowanej diagnostyki pozwoli na wdrożenie odpowiedniej terapii 

neurologopedycznej pozwalającej na efektywne i bezpieczne karmienie chorych z uniknięciem 

wielu groźnych powikłań.  

Poruszane zostały następujące tematy: (1) rehabilitacja funkcji połykania po radioterapii; (2) tera-

pia porażenia nerwu twarzowego po zabiegu operacyjnym i radioterapii; (3) rehabilitacja stawu 

skroniowo-żuchwowego po zabiegu operacyjnym i radioterapii; (4) techniki logopedyczne kom-

pleksu ustno-twarzowego; (5) jak prawidłowo wykonać masaż logopedyczny obszaru ustno-twa-

rzowego; (6) artykulacja, (7) fonacja, (8) dykcja, (9) mowa przełykowa, (10) omówienie zasad re-

fundacji protezy głosowej - elektronicznej.  

e) higienistki stomatologii  
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Przeprowadzono łącznie 4,5 h wykładów, w których uczestniczyło 4 pacjentów.  

Wykłady dotyczyły pielęgnacji jamy ustnej pacjenta z chorobą nowotworową, roli odpowiedniej 

pielęgnacji u pacjentów poddanych terapii onkologicznej.  

 

3. Od dnia 6 kwietnia 2020 r. z uwagi na trwającą epidemię wirusa SARS CoV-2, która dodatkowo ne-

gatywnie wpłynęła na zdrowie psychiczne Pacjentów, Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Zie-
lony telefon wsparcia”, w ramach którego codziennie od poniedziałku do piątku we wskazanych 

godzinach Pacjenci oraz ich Bliscy mogli skorzystać z pomocy psychologa. Z czasem przedmiotowy 

projekt rozszerzono również o wsparcie dietetyka.  

 

4. W dniu 23 grudnia 2020 r., aby pomóc Pacjentom i Pacjentkom onkologicznym oderwać się od co-

dziennych trosk i poczuć magię świąt zrealizowany projekt „Dobre Anioły Fundacji” z misją przed-

świątecznego wsparcia Pacjentów Instytutu oczekujących na badania oraz wizyty lekarskie, a także 

hospitalizowanych na Oddziałach Instytutu. W ramach akcji Pacjenci otrzymali drobne upominki od 

wolontariuszy (domowe pierniczki oraz żel antybakteryjny). 

 

Pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Insty-
tutu:  

 

1. Fundacja pozyskała i przekazała łącznie 463.442,96 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące 

czterysta czterdzieści dwa złote 96/100) na zakup aparatury medycznej.  

Środki zgromadzone zostały na rzecz walki z wirusem SARS-CoV-2. Fundacja wspomogła Instytut w 

działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom i Pacjentom Instytutu. Prze-

kazała na rzecz Instytutu następującą aparaturę: 

1) bramkę bezpieczeństwa SAFE GATE v1.0 wraz z kamerą do pomiaru temperatury ciała Hikvision, 

2) bezdotykowe stacje dozujące Dermados do dezynfekcji rąk w ilości 30 sztuk, 

3) 2 kamery bispektralne do pomiaru temperatury wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

4) termometry bezdotykowe wraz z niezbędnymi środkami ochrony indywidualnej. 

Nadto, Fundacja dofinansowała zakup: 
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1) bakteriobójczych lamp przepływowych do dekontaminacji powietrza, w które doposażone zostały 

trakty komunikacyjne, poczekalnie i rejestracje, gabinety badań oraz świetlice Pacjentów w Insty-

tucie, 

2) spektrometru UV-VIS do pomiaru w kropli, urządzenia służącego m.in. do kontroli międzyoperacyj-

nej w procesie znakowania przeciwciał izotopami promieniotwórczymi oraz do pomiarów próbek 

wykazujących absorbancję w zakresie światła widzialnego i ultrafioletowego, 

3) urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego metodą wysokich przepływów tlenem 

wraz z wyposażeniem. 

 

Fundacja pozyskała również darowiznę pieniężną w kwocie 10.000,00 zł, którą przeznaczyła na zakup 

odzieży ochronnej – kompletów odzieży operacyjnej i fartuchów na potrzeby Zakładu Radioterapii. 

 

W celu profilaktyki i ochrony zdrowia, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS CoV-2-19, Fundacja we współpracy z Partnerami przekazała następujące 
darowizny rzeczowe na rzecz Instytutu: 

1) materiały opatrunkowe, 

2) 30 kompletów środków ochrony osobistej, 

3) 230 sztuk półmasek z filtrem FFP3, 

4) 216 sztuk przyłbic ochronnych, 

5) 3264 opakowania żelu do dezynfekcji rąk, 

6) 101 sztuk Zestawów Pandemic Kit, 

7) 30 sztuk masek ochronnych FFP2,  

8) 25 opakowań rękawiczek nitrylowych (po 100 sztuk każde), 

9) 3000 stuk maseczek chirurgicznych, 

10) 30 kombinezonów, 

11) 30 koszulek bawełnianych. 

 

Inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawni-
czych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profi-
laktyki chorób nowotworowych:  
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1. Fundacja podjęła inicjatywę opracowania i wydruku poradnika dla Pacjentów onkologicznych doty-

czącego różnych rodzajów radioterapii. Poradnik składać się będzie z części merytorycznej, części 

wspierającej medycznie (dot. m.in. właściwej pielęgnacji skóry w trakcie radioterapii), a także części 

zawierającej praktyczne porady Pacjentów, którzy przedmiotowe leczenia mają już za sobą. 

Fundacja pozyskała na przedmiotowy cel darowiznę w wysokości 29.000,00 zł. 

 

2. Fundacja prowadziła działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, działania zmierzające do pod-

niesienia świadomości społecznej w zakresie chorób nowotworowych i profilaktyki. W realizacji wy-

mienionego celu przeprowadziła cykl audiowizualny dotyczący sposobu noszenia i pielęgnacji peruk. 

Cykl poruszał następujące tematy: rodzaje peruk, zakładanie, dobór peruk, pielęgnacja, mycie. 

 

3. Fundacja podjęła współpracę z fizjoterapeutką w celu przybliżenia znaczenia rehabilitacji poopera-

cyjnej nt. „12 objawów raka piersi. Na co zwrócić uwagę podczas badania piersi”. Film promuje kurs 

Pink Body&Mind, dot. auto-rehabilitacji po operacji guza piersi, który Fundacja objęła swoim patro-

natem. Kurs przybliża cały proces leczenia, a także zawiera wiele praktycznych porad dotyczących 

autorehabilitacji, którą każda Pacjentka może wykonać samodzielnie w domu. 

 

4. W trudnych czasach pandemii, Fundacja przeprowadziła webinar „Jak się wzmocnić, kiedy świat 

osłabia”. Przedstawiający sposoby radzenia sobie ze skutkami stresu w chorobie nowotworowej i nie 

tylko, skierowany do osób potrzebujących skutecznie radzić sobie w trudnym czasie. Webinar 

transmitowany był 18 grudnia 2020 r. 

 

5. Fundacja prowadziła cykl bezpłatnych zajęć online z jogi medycznej dla pacjentów. Zajęcia powstały 

w celu zminimalizowania napięć, schorzeń i bólu. Joga medyczna stała się połączeniem pozycji jogi 

i klasycznej fizjoterapii. W czasie zajęć zaoferowaliśmy ćwiczenia ruchowe, ale również oddechowe 

i ćwiczenia zawierające elementy relaksacji. Celem takiego treningu jest m.in. nauczenie się wyko-

nywania w prawidłowy sposób poszczególnych asan (pozycje w jodze), które pomogą przywrócić 

elastyczność i wzmocnić ciało. Ćwiczenia ruchowe wzbogacone są o naukę różnych sposobów od-

dechu, które poprawiają między innymi wydolność płuc i wzmacniają mięśnie oddechowe. Techniki 

relaksacyjne mają natomiast na celu naukę redukcji stresu w organizmie oraz wspomagają rekon-

walescencję po chorobie. 

Prowadzenie działalności usługowej na potrzeby ochrony zdrowia, w tym w zakre-
sie organizacji i obsługi konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych za-
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gadnieniom ochrony zdrowia, a także kursów i szkoleń zawodowych dla pracowni-
ków służby zdrowia:  

1. Fundacja udzieliła wsparcia finansowego na organizację V Międzynarodowej Konferencji „Perspek-

tywy w onkologii molekularnej” w Warszawie, sesji Exosomes, w zorganizowanie której zaangażowani 

byli pracownicy Instytutu. 

 

2. Fundacja wsparła współorganizację otwarcia Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowo-

tworów NIO Oddział w Gliwicach. Podczas tego wydarzenia odbyła się sesja naukowa poświęcona 

możliwościom oraz perspektywom diagnostyki genetycznej i molekularnej w personalizowanej onko-

logii, oraz praktycznego zastosowania w działalności klinicznej. 

Zostały wygłoszone następujące wykłady: „Zastosowanie diagnostyki genetycznej i molekularnej w 

praktyce klinicznej” oraz „Perspektywy badań molekularnych i genomowych w personalizowaniu le-

czenia onkologicznego”. 

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

Dla sprawnej realizacji celów statutowych Fundacja: 

1. przeprowadziła certyfikowany audyt w zakresie RODO dla zgodnego z przepisami prawa przetwarza-

nia danych osobowych. Wdrożyła procedurę stosowania Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w 

zakresie Polityki Ochrony Danych, w tym Rejestr Czynności Przetwarzania, Rejestr Umów Przetwa-

rzania, Analizę ryzyka, Rejestr naruszeń, Umowy powierzenia przetwarzania danych i Zgody doty-

czące przetwarzania danych, 

 

2. stworzyła procedurę w zakresie dotyczące zasad tworzenia i wspierania Wolontariatu. Na procedurę 

składają się: Regulamin Wolontariatu, Kodeks Etyki Wolontariusza, Formularz zgłoszeń dla Wolonta-

riuszy. 

Dla realizacji zasad informowania o swoich działaniach, Fundacja utworzyła stronę internetową pod ad-

resem www.fundacjaonkologiczna.pl. We wrześniu 2020 r. z myślą o działalności statutowej i potrzebach 

Pacjentów a także dynamicznie rozwijającej się technologii mobilnej, Fundacja podjęła decyzję o zmody-
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fikowaniu witryny internetowej a zmiany wprowadzane w tym obszarze, pozwolą odbiorcom na szczegó-

łowe zapoznawanie się z prowadzonymi działaniami Fundacji. 

Fundacja ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą w następujących zakre-

sach zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności PKD:  

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 technicznych 

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.  

W 2020 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

3. Główne zdarzenia prawne w działalności Fundacji o skutkach fi-
nansowych. 

W dniu 25 marca 2020 r. Rada Fundacji podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu 10.000 sztuk jednora-

zowych maseczek ochronnych i 6 szt. Termometrów bezdotykowych na łączną kwotę 41.298,00 zł (słow-

nie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). 

W dniu 8 września 2020 r. Fundacja zawarła aneks do umowy najmu lokalu biurowego z IMS sp. z o.o. 

Kontynuacja umowy została zawarta na czas określony jednego roku tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Czynsz 

najmu pozostał w kwocie 1355,01 zł netto miesięcznie. 

W dniu 21 października 2020 r. Fundacji wyraziła zgodę na zakup: 

a) bakteriobójczych lamp przepływowych do dekontaminacji powietrza na łączną kwotę nieprzekracza-

jącą 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 

b) spektrometru UV-VIS do pomiaru w kropli na łączną kwotę nieprzekraczającą 60.000,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
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W dniu 4 listopada 2020 r. Fundacji wyraziła zgodę na dofinansowanie zakupu urządzenia do nieinwa-

zyjnego wspomagania oddechowego metodą wysokich przepływów tlenem wraz z wyposażeniem na 

łączną kwotę nieprzekraczającą 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 
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4. Informacja o uzyskanych przychodach  

 
 Łączna kwota uzyskanych przychodów  476.725,96 zł 

1)  przychody z działalności statutowej   471.201,78 zł 

2)  przychody z działalności gospodarczej  0 zł 

3)  pozostałe przychody łącznie:  

w tym 

a) przychód z tytułu umorzenia składek ZUS (COVID-19) 

b) odsetki na rachunku oszczędnościowym 

5.524,18 zł 

 

4.464,20 zł 

1.059,98 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  268.080,87 zł 

5)  z działalności gospodarczej  0 zł 

6) inne (dochód z tytułu 1%) 203.120,91 zł 
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5. Informacja o poniesionych kosztach  
 

 Koszty Fundacji ogółem 582.840,95 zł 

1) koszty realizacji celów statutowych 

w tym: 

- zużycie materiałów (urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie 
komputerowe, artykuły biurowe, pieczątka itp.) 

- usługi obce (wykłady, poligraficzne i reklamowe, księgowe, catering 
itp.) 

- podatki i opłaty (zmiany w KRS, opłaty bankowe) 

- wynagrodzenia 

- refundacje i dofinasowania do zakupów 

- koszt zakupu przekazanych urządzeń i materiałów 

- ubezpieczenia społeczne 

561.569,61 zł 

 

4.181,97 zł 

 

25.546,18 zł 

1.946,70 zł 

45.054,95 zł 

317.798,00 zł 

162.058,96 zł 

4.982,85 zł 

2) koszty działalności gospodarczych 0 zł 

3) koszty administracyjne 

(opłaty telekomunikacyjne, czynsz) 

21.237,92 zł 

4) pozostałe koszty (różnice kursowe) 33,42 zł 

	

	

6. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  

Fundacja w roku 2020 r. zatrudniała pracownika na podstawie umowy o pracę. 

Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej.  

Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej – 15 osób. 

. 
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Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Fundację  45.054,95 zł 

1)  z tytułu umów o pracę  25.700,88 zł 

2)  z tytułów umów zlecenia  19.354,07 zł 

	

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wli-

czając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi 

na podstawie umowy cywilnoprawnej – 1.018,88 zł. 

 

Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracowni-

kowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobie 

świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 1.875,00 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacji Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji pełnili swoje funkcje 
społecznie.  

W okresie sprawozdawczym Fundacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez 10 wolontariuszy. 

 
7. Informacje o udzielonych pożyczkach pieniężnych  

W 2020 r. Górnośląska Fundacja Onkologiczna nie udzieliła żadnych pożyczek.  

8. Środki Fundacji  
	

 Kwoty zgromadzone na rachunku płatniczym prowadzonym 
przez ING Bank Śląski S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

 

1)  na rachunku bieżącym   31.288,56 zł 
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2)  na rachunku oszczędnościowym  240.820,01 zł 

3) na karcie 242,73 zł 

	

	

Fundacja nie zgromadziła żadnych środków w gotówce. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz 
nieruchomości.  

	

		

Dane o aktywach Fundacji: 

1)  aktywa trwałe  0 zł 

2)  aktywa obrotowe  329.502,11 zł 

a)  należności krótkoterminowe  57.150,81 zł 

b)  inwestycje krótkoterminowe  272.351,30 zł 

	

	

	

Dane o zobowiązaniach Fundacji: 

1)  długoterminowe  0 zł 

2)  krótkoterminowe  8.361,64 zł 

a)  z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności  4.348,47 zł 

b)  inne  4.013,17 zł 
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9. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samo-
rządowe  

W 2020 r. podmioty państwowe i samorządowe nie zleciły Fundacji żadnej działalności.  

10. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowią-
zań podatkowych 

W 2020 r. Fundacja:   

1. była zwolniona z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych;  

 2. uiściła kwotę: 2.865,00 zł - tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.   

Za okres sprawozdawczy, Fundacja złożyła deklarację CIT-8 o wysokości poniesionej straty w 2020 
r., a także 14 deklaracji PIT-11 z tytułu właściwego rozliczenia zawartych umów cywilnoprawnych.   

11. Informacja czy Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumie-
niu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw działaniu praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terroryzmu  

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw działa-
niu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.).  

	

12. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o 
wartości równej lub przekraczającej równo wartość 10 000 euro  

Fundacja w 2020 r. nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekracza-
jącej równowartość 10.000,00 euro.  

13. Informacje dodatkowe nieuwzględnione powyżej  
	

W 2020 r. w Fundacji nie miały miejsca żadne kontrole.  

Fundacja nie jest fundatorem innych fundacji. 

Fundacja nie posiada udziałów ani akcji spółek prawa handlowego. 
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14. Załączniki do sprawozdania 
	

1. Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w okresie sprawozdawczym. 

2. Uchwały Rady Fundacji podjęte w okresie sprawozdawczym. 

 

 

………………………………………. 

Tomasz Drabot – Prezes Zarządu 

 

……………………………………… 

Maja Marklowska-Tomar – Członek Zarządu  

 

…………………………………….. 

Tomasz Czerw - Członek Zarządu 

 

…………………………………….. 

Iwona Mitrus - Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, dnia 26 marca 2021 r.  


