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Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8
maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529).

Dane rejestracyjne Fundacji:
1. Nazwa i siedziba: Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, ul. Dunajewskiego 5,
31-133 Kraków,
2. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.11 2001 r.
4. Numer KRS: 0000055578
5. Numer statystyczny identyfikacyjny w systemie REGON: 350571668
6. Dane dotyczące członków zarządu Fundacji:
Stefan Chłopicki

– Prezes Zarządu, zam. ul. Fieldorfa-Nila 9/148, 31-209 Kraków;

Barbara Grabiec

– Wiceprezes Zarządu, zam. ul. Dunin Wąsowicza 22/40, 30-035 Kraków;

Małgorzata Tokarz – Członek Zarządu, zam. ul. Boh.Wietnamu 6/63, 31-477 Kraków;

7. Cele statutowe :
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy organizacja pożytku publicznego jest organizacją , której
celem jest opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym
także psychiczne i wieku starczego, oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi

chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne.
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Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie na rzecz osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i
inne przewlekłe schorzenia:

1.1. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, poprzez
Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne
schorzenia narządu ruchu.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i opiekę nad
chorymi w domu:
Ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na:
- organizowaniu pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego
- sprzedaży i dystrybucji sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz
przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych.
- prowadzenia wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
- organizowaniu zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych
- popularyzacji twórczości osób niepełnosprawnych, organizowaniu plenerów malarskich oraz
prowadzenia galerii dzieł sztuki.
- sprzedaży preparatów ziołowych i zdrowej żywności
- organizowaniu i finansowaniu szkoleń dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane i inne
schorzenia neurologiczne
- prowadzeniu wydawnictwa zajmującego się problematyką opieki i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych schorzeniom narządu
ruchu, w szczególności stwardnieniu rozsianemu i innym schorzeniom neurologicznym
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji

2.1. Działalności odpłatnej pożytku publicznego, poprzez:
Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i
inne schorzenia narządu ruchu.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i
opiekę nad chorymi w domu:
Ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w
szczególności na:
- organizowaniu pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego
- sprzedaży i dystrybucji sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego
oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych.
- prowadzenia wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
- organizowaniu zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych
- popularyzacji twórczości osób niepełnosprawnych, organizowaniu plenerów malarskich
oraz prowadzenia galerii dzieł sztuki.
- organizowaniu i finansowaniu szkoleń dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane i
inne schorzenia neurologiczne
- organizowaniu kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
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Informacja dot. realizacji celów statutowych
A. Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja”
Zakończono adaptację i modernizację budynku w Woli Batorskiej przekazanego przez Gminę
Niepołomice na ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Ostoja” dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne
przewlekłe schorzenia neurologiczne.
W maju 2011 roku odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka w Woli Batorskiej.
Prowadzenie opieki i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane:
W terminach kwiecień – sierpień i październik – grudzień przeprowadzono 14 dwutygodniowych
turnusów w których łącznie uczestniczyło 205 osób z Województwa Małopolskiego chorych na SM i inne
schorzenia. W trakcie pobytu uczestnicy turnusów objęci byli całodobową opieką, rehabilitacją i
wsparciem psychologicznym. Każdy uczestnik turnusu objęty był indywidualnym programem
terapeutycznym lącznie z instruktarzem ćwiczeń celem kontynuowania rehabilitacji w domu.
Równocześnie prowadzona była grupa wsparcia oraz warsztaty rozwojowe i artystyczne.
B. Działalność oświatowa:
W roku 2011 przeprowadzono comiesięczne szkolenia zatrudnionych opiekunek w kierunku nauki
podstaw pielęgniarstwa, rehabilitacji i psychologii.
C. Pomoc chorym na SM w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa z grupy interferonów,
powstrzymujące postęp choroby, nie refundowane przez NFZ, takie jak: Betaferon, Rebif, Avonex,
Tisabri. Na prośbę chorych i ich rodzin Fundacja zakłada subkonta na hasło, gdzie na leczenie zbierane są
fundusze od ofiarodawców. Na pomoc chorym i doposażenie ośrodka organizowane były charytatywne
koncerty „Muzyczne Wieczory na Salwatorze”, połączone ze zbiórką datków.
D. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętych celami Fundacji
- w 2011 r. podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja współpracowała z Gminą Kraków i z Urzędem
Wojewódzkim. Była m.in. partnerem Miasta Kraków w realizacji zadań własnych Gminy w zakresie
pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
Fundacja realizowała zadanie Urzędu Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych w sprawie
zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym i chorym..
W okresie 2011r objęto opieką 860 podopiecznych na terenie całego Krakowa .
W zakresie wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych Fundacja ściśle współpracuje ze
stowarzyszeniami zrzeszonymi w Małopolskim Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych takimi
jak: Polski Związek Głuchych, Polski Związek Ni9ewidomych, Krakowska Fundacja Sztuki Osób
Niepełnosprawnych, Towarzystwo Walki z Kalectwem, Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych,
Krajowe Towarzystwo Autyzmu, ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.
E. Prowadzenie pozostałej działalności statutowej
W ramach pomocy osobom niepełnosprawnym Fundacja prowadzi wypożyczalnie sprzętu
rehabilitacyjnego.
Sprzęt rehabilitacyjny jest naprawiany przez konserwatora w warsztacie i w domach chorych, natomiast
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona jest przez specjalistę ds. organizacji dodatkowych
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usług dla podopiecznych. W 2011 r. z usług wypożyczalni skorzystało 637 osób. Wypożyczano przede
wszystkim łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki i kule łokciowe.
Organizatorzy opieki nad chorymi w domu działają we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Krakowie, zlecając pracownikom Fundacji i osobom zatrudnionym w ramach zleceń,
opiekę nad podopiecznymi. Prawidłowość wykonanego zadania jest sprawdzana przez kierownika Punktu
Opieki Nad Chorymi w Domu i koordynatorów usług opiekuńczych.
Przy ul. Józefa 5 działa punkt sprzedaży detalicznej sprzętu rehabilitacyjnego prowadzony przez osoby
niepełnosprawne.
3. Pozostała działalność Fundacji.
Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniu 11 lutego 2011 r. zorganizowano pielgrzymkę autokarową dla
chorych do Częstochowy /uczestniczyło 55 osób/.
Dnia 26 maja 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie ukończonego Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnego
dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej.
Uroczystość odbyła się na parterze w świetlicy ośrodka, rozpoczął ją Prezes Fundacji na Rzecz Chorych na SM im.
bł. Anieli Salawy mgr Stefan Chłopicki. Powitał zaproszonych gości, wśród których byli:

przedstawiciele władz lokalnych:
Burmistrz Niepołomic - Roman Ptak,
Przewodniczący Rady Gminy - Marek Ciastoń,
Sołtys Woli Batorskiej - Bolesław Porębski
Zastępca Dyrektora MOPS w Krakowie - Jacek Kowalczyk,
ksiądz proboszcz Wojciech Guzik z miejscowej parafii,
Dyrektor Szkoły Podstawowej - Anna Gąsłowska,
Dyrektor Gimnazjum im. Lady Sue Ryder - Tomasz Donatowicz wraz z wolontariuszami (uczniowie)
organizacje i osoby współpracujące z Fundacją:
Anna Rokosz i Urszula Władzińska - lekarze neurolodzy,
Zarząd TWK Oddział Kraków - m.in.: Halina Węglarz, Janina Oprych, Józef Nieć, Jerzy Sit, dr Waldemar Makuła,
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Integracja - Barbara Archacka,
Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Janina Bojda, Józef Góralczyk,
Fundacja Sztuki Osób Niepełnostrawnych - Dorota Maślany i Justyna Kieresińska,
Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej - Bogdana Pilichowska i dr Maria Nowińska,
Marta Jabłońska - wdowa po projektancie Ośrodka,

chorzy i ich rodziny.
Po powitaniu gości Prezes Fundacji opowiedział o ośrodku, historii jego powstania oraz wspomniał ludzi
i instytucje, bez których nie byłoby Centrum "Ostoja". Wspomniał również architekta, który zaprojektował ośrodek
w jego obecnej formie. W ramach podziękowań za wkład pana inżyniera architekta Marka Jabłońskiego, zmarłego
tuż przed otwarciem Ośrodka, żona Marta Jabłońska otrzymała pamiątkowe zdjęcie oraz kwiaty.
Na uroczystość nie mógł przybyć Wojewoda Małopolski, który przesłał list z podziękowaniami. W imieniu władz
samorządowych głos zabrał Burmistrz Niepołomic - pan Roman Ptak. Stwierdził, że nasze Centrum jest ważnym
miejscem w Gminie Niepołomice i zgłosił gotowość stałej współpracy z ośrodkiem. "Ostoja" jest miejscem do
którego chorzy chętnie wracają i napierają sił do radzenia sobie z chorobą. To właśnie Niepołomice przekazały
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budynek dawnej szkoły wraz z działką z przeznaczeniem pod budowę ośrodka dla chorych na stwardnienie
rozsiane.

Otwarcie Centrum „Ostoja” uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego "Alla Breve", w
którym I skrzypce stanowi Pani Kinga Bocheńska-Szostak oraz światowej sławy sopranistki Zofii
Kilanowicz,
u której kilka lat temu stwierdzono stwardnienie rozsiane.
11 września 2011 r. Spotkanie Integracyjne „ Siepraw bez barier” organizowane wspólnie z Gminą Siepraw
z okazji święta patronki Fundacji bł Anieli Salawy urodzonej w Sieprawiu. Uroczysta msza św. oraz piknik na
stadionie sportowym z udziałem 120 osób z Krakowa, Sieprawia, Olkusza, Wieliczki.
Imprezy integracyjne zakończyło „spotkanie opłatkowe” w dniu 11.12.2011 r. w Zespole Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie oś. Centrum E 2. Spotkanie rozpoczęła msza św. w Kościele pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej oś. Szklane Domy 7. Następnie o 14.00 w Auli Szkoły Muzycznej odbył się koncert
kolęd w wykonaniu Chóru Szkolnego pod dyrekcją prof. Rafała Marchewczyka. Po koncercie goście złożyli sobie
życzenia, połamali się opłatkiem oraz zasiedli do wspólnego obiadu wigilijnego. Atrakcją dla dzieci była wizyta
św. Mikołaja i wspólne śpiewanie kolęd.

Podczas tych imprez niepełnosprawni przekazują przedstawicielom społeczności lokalnych swoje
osobiste doświadczenia: jak radzą sobie z różnymi ułomnościami i na jakie bariery napotykają w życiu.
Takie spotkania zbliżająnie tylko niepełnosprawnych z organizacji zrzeszonych w Małopolskim Sejmiku
Organizacji Osób Niepełnosprawnych, ale również otwierają na ich potrzeby ludzi zdrowych i
sprawnych.
8. Fundacja zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności
gospodarczej.
9. Odpisy decyzji i uchwał Zarządu Fundacji :
Uchwała nr. 1/2011. z dnia 30 marca 2011 r.
Zarząd Fundacji zatwierdza bilans i rachunek zysków i strat za rok 2010
Zatwierdza się bilans Fundacji Na Rzecz Chorych Na SM im. Bł. Anieli Salawy sporządzony na dzień 31.12.2010r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 949 600,51 zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat wykazują zgodność ksiąg rachunkowych i dokumentów ze stanem faktycznym

Uchwała nr.2/2011. z dnia 30 marca 2011 r.
Zarząd podjął uchwałę, że zysk w wysokości 634 975,11 zł za rok 2010 przeznacza na rozwój i Centrum
Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne dla Chorych na SM „Ostoja” w Woli Batorskiej

Uchwała nr.3/2011. z dnia 31 marca 2011 r.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa na
temat: „Integracja społeczna osób niepełnosprawnych”.

Uchwała nr 4/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
Podjęto uchwałę o uroczystym otwarciu Centrum Ostoja w Woli Batorskiej w dniu 26 maja 2011 roku..
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Uchwała nr 5/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
Podjęto uchwałę o budowie wiaty, hydrantu i robót odwadniających w ogrodzie Centrum Ostoja.

Uchwała nr 6/201 z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku dotyczących turnusów opiekuńczych w Centrum Ostoja..

10.Struktura uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł :
Przychody z działalności statutowej ogółem

6 381 933,21 zł

Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego

5 022 581,17 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
um .nr 339/P/MOPS/2009
um. nr 350/P/MOPS/2009
Razem:

2 463 165,17 zł
2 559 416,00 zł
5 022 581,17 zł

Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego

130 747,15 zł

-świadczenie usług opieki nad chorymi w domu
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
- wypożyczanie rowerów
sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
Razem:

72 980,37 zł
29 130,61 zł
6 182,09 zł
22 454,08 zł
130 747,15 zł

Koszty w/w odpłatnej działalności:
-świadczenie usług opieki nad chorymi w domu
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
- wypożyczanie rowerów
- sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego

73 647,79 zł
59 273,44 zł
56 385,93 zł
67 362,24 zł

Pozostałe przychody
- wpłaty 1% podatku dochodowego na OPP wyniosły 1 480 753, 11 zł, z czego kwota 1 244 325,99
zł została
od razu przekazana na subkonta chorych na stwardnienie rozsiane wg woli darczyńców – do
dyspozycji
Fundacji pozostaje kwota
236 427,12 zł.
- darowizny pieniężne
107 117,34 zł
- nawiązki sądowe
10 150, 00 zł
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/refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego/
759 512,83 zł
- przychody finansowe /odsetki od lokat bankowych/
100,26 zł
11 .Informacje o strukturze kosztów
Koszty wg rodzajów
W 2011 r. suma kosztów wg rodzajów wynosiła
w tym: - amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- odsetki i opłaty bankowe
- pozostałe koszty rodzajowe

6 115 849,05 zł
59 271,53 zł
186 405,75 zł
201 776,83 zł
5 124 604,58 zł
519 018,97 zł
7 350,08 zł
17 421,31 zł

Informacja o poniesionych kosztach na:
- realizację celów statutowych
5 545 356,27 zł
- administrację
347 507,17 zł
- działalność gospodarczą - nie dotyczy
12. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk:
Liczba zatrudnionych w Fundacji
Podział na zajmowane stanowiska:
Kierownik punktu Opieki
Główny księgowy
Pracownik socjalny
Specjalista ds. kadr
Psycholog
Doradca zawodowy
Koordynator usług opiekuńczych
Kasjer
Referent ds. administracyjno-płacowych
Radca prawny
Konserwatorów sprzętu rehabilitacyjnego
i sportowego
Kierownik wypożyczalni rowerów
Z-ca kierownika wypożyczalni rowerów
Opiekunek
w tym Pielęgniarek

396

1
1
1
1
6
1
5
1
1
1
3
1
1
372
26

13. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w roku 2011
w tym : nagrody 0
premie
0
inne świadczenia 0

-7-

5 124 604,58 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

w tym wynagrodzenia z umów zleceń

4 631 801,34 zł

14. Członkom zarządu i innych organów Fundacji nie wypłaca się wynagrodzeń
Fundacja w 2011 roku nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych
15. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych Banku PKO BP . Oddział w Krakowie : 1 808 814,48
Fundacja w 2009 roku nie nabyła żadnych obligacji, akcji ani nieruchomości.
16. Wartość nabytych środków trwałych (wyposażenie Pensjonatu Ostoja) w roku ogółem wyniosła 136 884,04 zł
17. Wartość aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych wyniosła: 5 877 977,16 zł
18.Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych wyniosła: 3 810 929,27 zł
19.Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
Dotacje rozliczono, Wynik finansowy : 0
20. Wyniki przeprowadzonych kontroli
07.12.2011 kontrola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Wydział polityki społecznej odnośnie
oceny realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Wojewodę Małopolskiego.
Wynik kontroli: brak zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
21. Fundacja jest podatnikiem, o którym mowa w art.25 ust.4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych , nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nie składa
miesięcznych deklaracji Cit-2, płaci miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób
fizycznych.
Za rok 2011 złożona została 1 deklaracja Pit-4R .
Ciążące na Fundacji zobowiązania podatkowe na koniec 2011 roku wynoszą:
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R
47 537,00 zł
Podatek od towarów i usług VAT-7
413,00 zł
Składki ZUS
97 722,54 zł
Zobowiązania te zostały spłacone w wymaganym terminie w styczniu 2012r.
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