
Na podstawie art.18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zarząd 
Fundacji AFLOFARM z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 informuje, że w 
roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 01.01.2018 r. a kończącym się dnia 31.12.2018 r. 
Fundacja otrzymała darowizny w ogólnej kwocie 1 042 831,84 zł, które przeznaczyła na cele 
statutowe Fundacji. 
 
Wykaz osób prawnych od których Fundacja otrzymała darowizny: 
- Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 

Realizacja celów statutowych 

1. Realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „Nie Spal się na Starcie” w terminie 
styczeń – sierpień 2018 r. w ramach kampanii zrealizowano m.in.: 

• Spot telewizyjny 

• Spot internetowy 

• 15 minutowy film edukacyjny zrealizowany wspólnie z telewizją Discovery 

• Event inauguracyjny odbył się 10 stycznia w Warszawie 

• W ramach kampanii Fundacja zrealizowała wysyłkę materiałów edukacyjnych wraz 
z konspektem zajęć dydaktycznych (zrealizowaną wspólnie z Instytutem Centrum 
Onkologii) dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć podczas lekcji wychowawczej. 
Materiały zostały wysłane do 22 tysięcy szkół: podstawowych i gimnazjalnych w 
Polsce. 

• Fundacja prowadziła też profil kampanii na Facebooku 

• Fundacja zrealizowała spotkania z młodzieżą m.in. w szkołach w Łodzi. 

• W ramach kampanii zrealizowano konkurs dla młodzieży na własny film 
antynikotynowy. W ramach konkursu przekazano uczestnikom nagrody o łącznej 
wartości 25 tys. zł. 

• Fundacja wysłała też do wszystkich największych redakcji w Polsce apel z prośbą o 
niepublikowanie zdjęć osób palących papierosy. 

 

Wartość zadania: 841.139,95 PLN 

Realizacja celu statutowego: działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w 

tym działalności leczniczej, działalność w zakresie promocji zdrowego stylu życia, a także 

zdrowego odżywiania się oraz działalność w zakresie inicjowania i wspierania projektów 

mających na celu szeroko rozumiana profilaktykę zdrowotną i promowanie postaw 

mogących stać się wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży. 

 

2. Fundacja Aflofarm przekazała 50 tys. zł z przeznaczeniem na leczenie Antosia Świecha – 
chłopca chorego na nowotwór oka. Dzięki zebranym środkom udało się przeprowadzić 
operację polegającą na podaniu Meplhalanu – leku przeciwnowotworowego. 

 

Wartość zadania: 50.000 PLN 

Realizacja celu statutowego: działalność charytatywna 



 

3. Przekazanie na rzecz Fundacji Kolorowy Świat środków na zakup toreb wykorzystanych 
podczas biegu Daj 5 na dzieciaka (maj 2018 r.) 

 

Wartość zadania: 3.394,80 PLN 

 

Realizacja celu statutowego: działalność charytatywna, działalność w zakresie promocji 

zdrowego stylu życia 

 
4. Fundacja Aflofarm przekazała 24 tys. zł na rzecz Fundacji Gajusz z przeznaczeniem na cele 

statutowe 
 

Wartość zadania: 24.000 PLN 

Realizacja celu statutowego: działalność charytatywna 

 


