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SPRAWOZDANIE 
ALIVIA - FUNDACJA ONKOLOGICZNA OSÓB MŁODYCH 

ZA ROK 2010

1. Dane rejestracyjne Fundacji
a) Nazwa Fundacji: Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
b) Siedziba Fundacji: Warszawa
c) Adres Fundacji: ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
d) Data wpisu w KRS: 17.06.2010 r.
e) Numer KRS: 0000358654 
f) Numer REGON: 142435498
g) Dane członków zarządu Fundacji:
I. Bartosz Poliński - Prezes Zarządu           
zam. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 234 m.38  
II. Agata Polińska - Wice Prezes Zarządu       
zam. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 240 m.41
III. Andrzej Góralczyk - Członek Zarządu       
zam. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15 m. 71

h) Określenie celów statutowych fundacji:
I. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii.
II. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii.
III. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawno__ wynika 
z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich leczenia. 
Iv. Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych.
v. Wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii.
vI. Działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie i ich rodzin.
vII. Reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych.
vIII. Promocja oraz organizacja wolontariatu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
   
a) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych 
 - Fundacja uruchomiła portal internetowy dla osób zainteresowanych tematyką onkologiczną 
www.alivia.org.pl i stale go aktualizuje. Publikowane są tam artykuły o nowościach z dziedziny 
onkologii, podstawowe informacje o chorobach nowotworowych, porady dla pacjentów 
oraz wywiady z lekarzami. 
Fundacja prowadzi również profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie podaje linki do 
ciekawych tekstów dotyczących profilaktyki i leczenia chorób nowotoworowych. 
   



 b) szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób 
nowotworowych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce: 
   
- Portal i profil na Facebooku odwiedza miesięcznie ok.1000 zainteresowanych, zarówno pacjen-
tów, ich rodziny, jak i środowiska lekarskie. Mogą się oni zapoznać z najnowszymi doniesieniami 
o profi-laktyce, nowoczesnych sposobach leczenia konkretnych typów raka oraz postępami w 
diagnostyce.   Grono użytkowników portalu i czytelników stale rośnie. 
   
c) prezentowanie problematyki chorób nowotworowych oraz pacjentów w ośrodkach masowego 
przekazu: 
   
- Przedstawiciele Fundacji udzielali się w mediach (radio,TV, prasa o zasięgu ogólnopolskim), 
naświetlając tematykę chorób onkologicznych oraz problemy pacjentów. 
   
d) reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory wobec organów ustawodawczych, 
administracji państwowej oraz ośrodków medycznych: 
   
- Fundacja występowała w imieniu pacjentów do Ministerstwa Zdrowia z oficjalnymi zapytaniami   
dotyczącymi zezwoleń na chemioterapię niestadardową dla podopiecznych Fundacji.
   
e) organizację i udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej pomocy osobom   
chorym na nowotwory: 
   
- Fundacja prowadzi stale projektkonsultacyjno-interwencyjny “Czerwona skrzynka“ poświęcony 
pacjentom i rozwiązywaniu ich problemów. 
- Fundacja objęła świadczeniem pomocy społecznej 1 podopieczną (na podstawie umowy 
o realizacji świadczeń pomocy społecznej).

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
W roku 2010 Fundacja objęła świadczeniem pomocy społecznej 1 podopieczną (na podstawie 
umowy o realizacji świadczeń pomocy społecznej).

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)
Fundacja uzyskała przychód w wysokości 54 610,40 PLN pochodzący z darowizn.
Fundacja nie uzyskała przychodów z innych źródeł.

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.



7. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

8. Informacje o poniesionych kosztach
Koszty Fundacji wyniosły 3 261,61 PLN w tym:
* Koszty realizacji celów statutowych: 0,00
* Administracja: 3206,61
* Działalność gospodarcza: nie dotyczy
* Pozostałe koszty: 55,00

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji
* Łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0
* Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska: nie dotyczy
* Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy

10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji
 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń.
a) Wynagrodzenia: 0 PLN
b) Nagrody: 0 PLN
c) Premie: 0 PLN
d) inne świadczenia: 0 PLN
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy.

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
a) wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia: 0 PLN.
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczeni: nie dotyczy.

12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Fundacja nie ponosiła wydatków z tytułu umów zleceń.

13. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości
Fundacja nie udzielała pożyczek.

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Na koniec roku 2010 były ulokowane środki pieniężne Fundacji w wysokości 54 618,82 
na rachunku bankowym Fundacji prowadzonym przez Millennium Bank S.A. 

15. Dane o nabytych obligacjach
Fundacja nie nabywała obligacji.

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
ze wskazaniem tych spółek



Fundacja nie obejmowała udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

17. Dane o nabytych nieruchomościach
Fundacja nie nabywała nieruchomości.

18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabywała środków trwałych.

19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych
Na aktywa Fundacji składają się:
* Aktywa trwałe: 0 PLN
* Aktywa obrotowe: 54 972,16 PLN
Na aktywa obrotowe składają się jedynie środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach 
bankowych.

20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 623,37 i wynikały z faktur, których termin 
płatności przypadał na styczeń 2011 roku.

21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik 
finansowy tej działalności
Fundacja nie prowadziła działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
W roku 2010 Fundacja nie miała żadnych zobowiązań podatkowych.

23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
Deklaracja podatkowa Cit 8 za 2010 rok została złożona do właściwego Urzędu Skarbowego 
w terminie do 31 marca 2011.


