
Sprawozdanie z dzialalno6ci Fundacjiza 2017 rok
(sprawozdanie winno bya zlozoneza kazdy rok odrebnie)

'1) dane rejestracyjne fundacji, tj.:

a) nazwa fundacji: FUNDACJA ZDAZYC PRZED RAKIEM

b) siedziba fundacji: Ul. Fredry 22 ;40-662 Katowice

c) adres fundacji: Ul. Fredry 22 ;40-662 Katowice

d) aktualny adres do
korespondencji:

Ul. Fredry 22 ; 40-562 Katowice

e) adres poczty
elektronicznej, jezeli
fundacja taki posiada:

f undacja@zdazycpzedrakiem.pl

f) data wpisu w
Krajowym Rejestrze
Sqdowym:

20-01-2017 t.

g) numer KRS: 0000659623

h) statystyczny numer
identyfikacyjny w
systemie REGON:

366382831

i) dane czlonk6w
zazEdu fundacji (imie
i nazwisko, pelniona
funkcja):

Marta Bula - Prezes Zarzqdu

j) okreslenie cel6w
statutowych fundacji:

Celem fundacjijest:

. prowadzenie dzialalno6ci prozdrowotnej, szczeg6lnie
w zakresie promowania profilaktyki chor6b
nowotworowych,

. niesienie pomocy osobom niepe{nosprawnym,

. niesienie pomocy osobom dotkniQtym powa2nymi, trudno
uleczalnymi schorzeniami,

. udzielanie pomocy ptzy rehabilitacii.

. udzielanie pomocy szpitalom i plac6wkom medycznym,

. udzielanie pomocy plac6wkom wychowawczym,
oswiatowym i opiekufczym,

. podejmowanie i wspieranie dzialaf w zakresie
upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

. wsp6lfinansowanie i Iinansowanie zabieg6w operacyjnych.



2) zasady, formy i zakres
dzialalno6ci statutowej
z podaniem realizacji cel6w
statutowych:

Fundacja realizuje cele przez:

kampanie edukacyjne - u6wiadamiajqce znaczenie
profilaktyki dla zapobiegania chorobom nowotworowym
piersi i informujqce o rodzajach badai profilaktyczrych,
wydarzenia sportowo-kultulalne - ksztaltuiqce postawy
prozdrowotne, zachQcaiqce do kontroli zdrowia, motywujEce
do aktywnego stylu 2ycia - Akcia ,,Zdq2ye pr2ed Rakiem"
organizowana co roku w Parku Zadole w Katowicach.
akcje bezptatnych badai profilaktycznych piersi
z wykorzystaniem sprzQtu najnowszei generacji (l.rSG,
mammografia),
szkolenia z samobadania piersi - wykorzystujqce
specjalistyczny model do diagnostyki nowotworowej
pozwalaiqcy na wyczucie r6inego rodzaju zmian
chorobowych,
spotkania propagujqce badania profilaktyczne
w szczeg6lnosci USG i mammogratie (cytologiq oraz
szczepienia przeciwko wirusowi HPV wywoluj4cemu raka
szyjki macicy),
a!torskie materialy informacyjne lulotki),
komunikacje poprzez media spoleczno6ciowe.
udostepnienie dedykowanej aplikacji kom6rkowei
instruujqcej jak i kiedy samodzielnie badad pie6i.

3) opis gl6wnych zdazeh
prawnych w dzialalno6ci
fundacjio skuikach
finansowych:

W dniach 06-07 paidziernika 2017 roku zostala zorganizowana
Akcja ,,Zdq2y6 przed Rakiem". Akcia odbyla sie pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy.
PartneEmi medycznymiAkcii byli OSrodek Diagnostyki i Leczenia
Chor6b Kobiecych oraz Schorzef Sutka TOMMED i G6rno6lqskie
Centrum Medyczne Szpitalw Ochojcu, a wspolo,ganizatorem
Radny Miasta Katowice - Pan Krzysztof Pieczyfski oraz Katowice
Miasto Ogrod6w lnstl^ucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

W 2017 roku fundacja realizowala r6wniez zadanie publiczne
wsp6tfinansowane z budietu Miasta Katowice pod nazwq
,,Kampania Edukacyjna z zakresu profilaktyki chor6b
nowotworowych pierci i promocji zdrowia: DZIALAJ, BADAJ, ZYJ!"

4) informacje o wysokosci
uzyskanych przychoddw,
z wyodrebnieniem ich
2r6det (np. spadek, zapis,
darowizna, Srcdkize
2r6del publicznych, w tym
z budzetu pafistwa i

budzetu gminy):

Fundacia osiqgnela paychody w wysokosci 74 852,08 zt

216dla przychod6w:

- otdymane darowizny: 70 352,08 zl, z tego od os6b fizycznych
34 302,08 zl, od os6b prawnych 36 050,00 zl.

- otrzymana dotacia z budretu Miasta Katowice: 4 500,00 zl

5) informacje o odplatnych
Swiadczeniach
realizowanych przez
fundacje w ramactt cel6w
statutowych
z uwzglednieniem
koszt6w tych Swiadczei:

W 2017 roku fundacja nie realizowala odplatnie iadnych Swiadcze6.
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6) dzialalnosd gospodarcza:

a) informacja, czy fundacja prowadzi dzialalnos6 gospodarczq (niepotrzebne skre$fia):

kkrp+ewadzi+a nie, nie prowadzila

b) wynik finansowy
z paowadzonej
dzialalnoSici
gospodarczejr

c) procentowy stosunku
pzychodu osiqgnigtego
z dzialalnoSci
gospodarczej do
ptzychodu osiqgnigtego
z pozostalych 2rodeli

7) informacje o poniesionych kosztach na:

a) realizacje cel6w statutowych: 49 524,50 zl

b) administracjQ: 6 639,79 zl

c) dzialalnosd
gospodarczq:

0,00 zl

d) pozostale: 39,88 zl

8) dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.i

a) lqczna liczba os6b
zatrudnionych w
fundacji:

0 os6b

b) liczba os6b
zatrudnionych
w fundacjiz podzialem
na zajmowane
stanowiska:

0 os6b

c) liczba os6b
zatrudnionych
wylacznie
w dzialalnoSci
gospodarczej:

0 os6b

9) dane o wynagrodzeniach wyplacanych w fundacji, tj

a) wynagrodzenia: 27O0,O0 zl

b) nagrody: 0,00 zl

c) premier 0,00 zl

d) inne Swiadczeniai 0,00 zl

e) wynagrodzenia os6b
zatrudnionych
wylqcznie w
dzialalnosci

0,00 zl

q



gospodarczej:

0) dane o wysokosci rocznego lub przecietnego miesiecznego wynagrodzenia wyplaconego lqcznie
czlonkom zazqdu i innych organ6w fundacji, z podzialem na:

a) wynagrodzenia: 0,00 zI

b) nagrody: 0,00 zl

c) premie: 0,00 zl

d) inne Ejwiadczenia: 0,00 zt

1) dane o wysoko6ci rocznego lub pzecietnego miesiQcznego wynagrodzenia wyplaconego osobom
kierujqcym dziatalnoscie gospodarczq z podzialem na:

a) wynagrodzenia: 0,00 zl

b) nagrody: 0,00 zl

c) premie: 0,00 zt

d) inne Swiadczenia: 0,00 zl

12) dane o wydatkach na
wynagrodzenia z um6w
zlecenia:

0,00 zl

' 3) dane o udzielonych przez fundacjQ pozyczkach pienieznych, z podziatem wedtug ich wysokosci:

a) ze wskazaniem
PoZYczkobiorc6w:

0,00 zt

b) ze wskazaniem

ptzyznania
pozyczek-.

0,00 zt

c) podanie podstawy
statutowej
udzielonych
po2yczek:

0,00 zt

'14) dane o kwotach
ulokowanych na
rachunkach bankowych
ze wskazaniem banku'

Fundacja posiada rachunek rozliczeniowy prowadzony w banku
PKO BP.

Na dzief 31-12-20'17 roku kwota zgromadzonych 6rodk6w na tym
rachunku wynosila 23 280,9021.

15) dane o nabytych
obligacjach:

0,00 zl

16) dane o wielko6ci objQtych
udzial6w Iub nabytych
akcjiw spolkach prawa
handlowego ze
wskazaniem tych spolek:

0,00 zl

17) dane o nabytych nieruchomosciach:

a) wysokosc kwoi
wvdatkowanvch

0,00 zl

I



na nabycie
nieruchomosci:

b) peeznaczenie
nabytych
nieruchomo6ci:

0,00 zl

18) dane o nabytych
pozostalych Srodkach
tMalych:

W 2017 roku nabyto model pie6i do diagnostyki nowotworowej za
kwote 6 356,64 zl.

19) dane o wartosci aktyw6w
fundacji ujQtych we
wta6ciwych
sprawozdaniach
finansowych
spozqdzanych dla cel6w
stafustvcznvch:

Warto56 aktyw6w obrotowych - Srodk6w pienie2nych
zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 23 280,90 zl.

20) dane o wartosjci
zobowiqzah fundacji
uletych we wlasciwych
sprawozdaniach
finansowych
sporzqdzanych dla cel6w
statvsfuczn vch l

WartoS6 zobowiqzai k16tkoterminowych Iundacji wobec
pozostalych jednostek z tytulu dostaw i uslug wynosi 671,80 zl.

21) dane o dzialalnosci
zleconej fundacji pzez
podmioty paistwowe
i samozqdowe oraz wynik
finansowy tej dzialalnosci:

W 2017 roku fundacja realizowala zadanie publiczne
wsp6lfinansowane z bud2et! Miasta Katowice pod nazwA:

,,Kampania edukacyjna z zakresu protitaktyki cho16b
nowotworowych piersi i promocji zdrowia: DZIALAJ,BADAJ, ZYJ I .

W ramach tego zadania przeprowadzona byla kampania edukacyjna
dla uczni6w lll klas katowickich szk6[ Srednich, tj. mlodzie2y w
wieku 1719 lat, wchodzqcych w doroslose oraz ksztaltujqcej styl
2ycia i postawy prozdrowotne. Celem kampanii bylo uswiadomienie
ryzyka zachorowania na raka piersi i edukowanie o moiliwosciach
skutecznej walkiz chorobq. [/liala ona zainicjowa6 u6wiadamianie
mlodzieiy znaczenia profilaktyk; dla zapobiegania chorobom
nowotworowym oraz motywowanie mlodzie2y do zdrowego i

aktywnego stylu 2ycia.

Wydatkowano kwotg 9 O17,2121,2 czego kwota 4 500,00 zl
pochodzita z dotacji oteymanej na realizacje programu z budietu
lvliasta Katowice, natomiast reszta wydatk6w w kwocie 4 517,21 zl
zostala pokryta ze Srodk6w wlasnych fundacji.

22) informacja o rozliczeniu
fundacji z tytulu ciq2qcych
zobowiqzai podatkowych:

Na fundacji nie ciq2e 2adne zobowiEzania podatkowe.

23) iflfo.macja o skladanych
deklaracjach
podatkowych:

W 2017 roku tundacra nie miala obowiqzku skladania deklaracii
podatkowych. Obowiqzek ten wystqpilw 201S toku za rck 2017
i dotyczyl:

- deklaracji podatkowei PIT-4R

- zeznania podatkowego CIT-8.

?



24) informacja, czy
w okresie
sprawozdawczym byla
pzeprowadzona
w fundacji kontrola, a jesli
byla - to nale2y wskazad
organ kontrolujqcy oraz

W okGsie sprawozdawczym w fundacji nie byla przeprowadzona
2adna kontrola.

kontroli

Katowice, dnia 31-03-201 8r.

tundacja 
"2da!yc 

prcd Rakle,r"

M6rta Bul€

Prezes FundacjiZdqzyd pzed Rakiem
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