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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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.
Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie na rzecz osób cierpiących na stwardnienie rozsiane
i inne przewlekłe schorzenia:
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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”
Prowadzenie opieki i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane:
W terminach styczeń – grudzień przeprowadzono 23 dwutygodniowe turnusy opiekuńczo-rehabilitacyjne
i rehabilitacyjne, w których uczestniczyły osoby z całej Polski chore 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 łącznie z instruktarzem
ćwiczeń celem kontynuowania rehabilitacji w domu. Równocześnie prowadzona była grupa wsparcia
oraz warsztaty rozwojowe i artystyczne.
Zorganizowano 3 trzytygodniowe pobyty rehabilitacyjno-opiekuńcze dla 26 osób ze stwardnieniem
rozsianym o niskich dochodach z terenu Polski, dofinansowane ze środków zgromadzonych przez
Fundację w ramach akcji „Przekaż 1% podatku”
Zorganizowano 8 sześciotygodniowych dziennych zajęć usprawniających dofinansowanych z PFRON,
w których wzięło udział 99 osoby. W ramach zajęć uczestnicy korzystali z codziennej rehabilitacji, terapii
zajęciowej oraz wsparcia psychologicznego.
Ponadto w Centrum Ostoja odbywały się warsztaty dla 80 osób chorych na stwardnienie rozsiane
w ramach projektu współfinansowanego z środków unijnych „Wsparcie osób ze stwardnieniem
rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”.

B. Działalność oświatowa:
W roku 2013 przeprowadzono szkolenia opiekunek w kierunku nauki podstaw pielęgniarstwa,
rehabilitacji i psychologii, oraz dla opiekunek zatrudnionych w specjalistycznych usługach dla osób
z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzono przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów
umiejętności społecznych.

C. Pomoc chorym na SM
- cotygodniowe dyżury prawnika i psychologa,
- możliwość pozyskiwania środków na leczenie i rehabilitację w ramach prowadzonych indywidualnych
subkont

D. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętych celami Fundacji
- w 2013 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 2013r objęto opieką ponad 700 podopiecznych.
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W zakresie wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych Fundacja ściśle współpracuje ze
stowarzyszeniami zrzeszonymi w Małopolskim Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
szczególnie z: Krakowska Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Walki z Kalectwem,
Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.

E. Prowadzenie pozostałej działalności statutowej
W ramach pomocy osobom niepełnosprawnym Fundacja prowadzi wypożyczalnie sprzętu
rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny jest naprawiany na miejscu w warsztacie lub w domach chorych.
W 2013 r. z usług wypożyczalni skorzystało 524 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się łóżka
rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne, balkoniki, kule łokciowe i ortezy.
Przy ul. Józefa 5 działa wypożyczalnia rowerów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz punkt sprzedaży
detalicznej sprzętu rehabilitacyjnego w ramach kontraktu z NFZ prowadzony przez osoby
niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.
Fundacja prowadzi Agencję Pośrednictwa Pracy „AS”, z której usług skorzystało 315 osób
poszukujących pracy lub szukających fachowej porady.

3. Pozostała działalność Fundacji.
Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniu 11 lutego 2013 r. zorganizowano pielgrzymkę autokarową dla
chorych do Częstochowy /uczestniczyło 50 osób/.
Dnia 25 marca 2013 r. odbyło się spotkanie integracyjne związane ze zbliżającymi się świętami
Wielkanocnymi. Zorganizowano konkurs na najładniejszą pisankę, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy
spotkania, to jest 30 osób
16 września 2013 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 200 osób z Krakowa, Sieprawia, Olkusza, Wieliczki.
Imprezy integracyjne zakończyło „spotkanie opłatkowe” w dniu 15 grudnia 2013 roku dla 100 osób.
Spotkanie rozpoczęła msza św. w Kościele Karmelitów na Piaskach na ul. Karmelickiej. Po mszy odbył się koncert
kolęd w wykonaniu krakowskiego chóru „Hejnał”. Po koncercie goście przeszli do Domu Plastyka w Krakowie
przy ulicy Łobzowskiej 3., gdzie złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem oraz zasiedli do wspólnego obiadu
wigilijnego. Atrakcją był koncert na Fletni Pana oraz wizyta św. Mikołaja i wspólne śpiewanie kolęd.

8. Fundacja zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności
gospodarczej.
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9. Odpisy decyzji i uchwał Zarządu Fundacji :
Uchwała nr 1/2013
Zarząd Fundacji podjął uchwałę o zatwierdzenie Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.
Uchwała nr 2/2013
Zatwierdza się bilans Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy sporządzony na dzień 31
grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6 863 180,08 zł
Uchwała nr 3/2013
Zysk za rok 2012 przeznacza się na dofinansowanie działalności Centrum

Rehabilitacyjno-

Pielęgnacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej.
Uchwała nr 4/2013
Zarząd Fundacji podjął uchwałę o dofinansowaniu pobytów rehabilitacyjno-opiekuńczych w Centrum „Ostoja” w
Woli Batorskiej niezamożnym chorym ze stwardnieniem rozsianym ze środków zebranych w ramach akcji
„przekaż 1% podatku” i ustalił zasady dofinansowania.
Zasady pilotażowego programu dofinansowania pobytów rehabilitacyjno-opiekuńczych dla osób ze
stwardnieniem rozsianym w Centrum „Ostoja”:
1. W ramach programu dofinansowane zostaną dwu- i trzytygodniowe pobyty rehabilitacyjno-opiekuńcze dla 30
osób ze stwardnieniem rozsianym, w wysokości 50% pełnego kosztu pobytu.
2. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby chore na stwardnienie rozsiane, o dochodach brutto
w wysokości nie przekraczającej najniższego wynagrodzenia.
3. Podstawą do przyznania dofinansowania jest złożenie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami
w siedzibie Fundacji: ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków. O przyznaniu dofinansowania zadecyduje kolejność
zgłoszeń.
4. Dokumenty, które są konieczne do otrzymania dofinansowania:
wypełniony druk zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wysokości uzyskiwanych dochodów
ksero dokumentu poświadczającego diagnozę – SM
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie
Uchwała nr 5/2013
Zarząd postanowił, że organizację pracy w Punkcie Opieki nad Chorym w Domu, w tym ustalanie wynagrodzeń
powierza się Zarządowi.
Czynności z tego zakresu stanowią czynności zwykłego zarządu i mogą być realizowane jednoosobowo w formie
ustnych lub pisemnych zarządzeń.
Jednocześnie Zarząd zatwierdza wszystkie dotychczasowe decyzje organizacji pracy w Punkcie Opieki.
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10.Struktura uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł :
Przychody z działalności statutowej ogółem

7 657 856,15 zł

Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego

5 323 187,40 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
um .nr W/I/497/SO/67/2013
um. nr W/I/534/SO/70/2013
Razem:

2 509 285,60 zł
2 813 901,80 zł
5 323 187,40 zł

Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego

282 852,12 zł

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

171 034,90 zł
82 845,43 zł
28 971,79 zł
282 852,12 zł

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

211 930,19 zł
105 785,33 zł
32 158,68 zł
349 874,20 zł

Pozostałe przychody
- wpłaty 1 % podatku dochodowego i wpłat na OPP wyniosły 2 053 001,51 zł, z czego
kwota 1 899 845,33 zł została przekazana na subkonta chorych na stwardnienie rozsiane
wg woli darczyńców.
Na subkontach do wykorzystania w przyszłym roku pozostaje kwota 660 454,58 zł.
Do dyspozycji Fundacji pozostaje kwota
153 156,18 zł
- darowizny pieniężne
4 052,32 zł
- przychody finansowe /odsetki od lokat bankowych/
65 008,45 zł
- pozostałe /refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, dotacje
z Urzędu Marszałkowskiego i Ministra Finansów/
856 123,86 zł
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11 .Informacje o strukturze kosztów
Koszty wg rodzajów
W 2013 r. suma kosztów wg rodzajów wynosiła
7 767 944,90 zł
w tym: - amortyzacja
106 956,11 zł
- zużycie materiałów i energii
140 174,57 zł
- usługi obce
444 283,24 zł
- wynagrodzenia
6 139 434,73 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 831 417,01 zł
- pozostałe koszty rodzajowe
94 005,04 zł
- odsetki i opłaty bankowe
11 674,20 zł
Informacja o poniesionych kosztach na:
- realizację celów statutowych
- administrację
- działalność gospodarczą - nie dotyczy

7 377 911,96 zł
398 407,20 zł

12. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:
Liczba zatrudnionych w Fundacji

402

13. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w roku 2013
6 121 390,62 zł
w tym : nagrody 0
premie
0
inne świadczenia 0
w tym wynagrodzenia z umów zleceń
5 147 600,82 zł
14. Członkom zarządu i innych organów Fundacji nie wypłaca się wynagrodzeń
Fundacja w 2013 roku nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych
15. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
Fundacja w 2013 roku nie nabyła żadnych obligacji, akcji ani nieruchomości.

2 615 121,16 zł

16. Wartość nabytych środków trwałych (sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie biura, kserokopiarka, urządzenie
wielofunkcyjne, 5 komputerów) w roku 2013 ogółem wyniosła - 25 074,19 zł
17. Wartość aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych wyniosła: 7 295 641,83 zł
18.Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych wyniosła: 5 260 813,98 zł
19.Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
Dotacje rozliczono, Wynik finansowy : 0
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20. Wyniki przeprowadzonych kontroli
17,18,21.01.2013 kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy
z uwzględnieniem regulacji Konwencji nr.81 MOP w sprawie inspekcji pracy (Dz.U. z 1997 r.Nr.72,poz.45)
pozwalającej nie uprzedzać o jej rozpoczęciu
Wynik kontroli: Ocena pozytywna, wydano 1 polecenie zrealizowane w trakcie kontroli.
02.07.2013 kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych prowadzona przez Wydział Polityki
Społecznej MUW w Krakowie.
Wynik kontroli: Ocena pozytywna z zaleceniami pokontrolnymi.
02.10.2013-18.10.2013 kontrola Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie w zakresie rozliczania środków publicznych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na działalność pożytku publicznego.
Wynik kontroli: Ocena pozytywna z zaleceniami.
15.11.2013 kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce w związku z wnioskiem
strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru w Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym dla Chorych na SM
„Ostoja” w Woli Batorskiej
Wynik kontroli: Ocena pozytywna z 1 zaleceniem.
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 2013 złożona została 1 deklaracja Pit-4R.
Ciążące na Fundacji zobowiązania podatkowe na koniec 2013 roku wynoszą:
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R
23 038,30 zł
Podatek od towarów i usług VAT-7
782,00 zł
Składki ZUS
2 006,38 zł
Zobowiązania te zostały spłacone w wymaganym terminie w styczniu 2013r.
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