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Krak6w, dnia 25 marea 2011 r. 
Sprawozdanie z dziatalnosci merytorycznej w 2010 r. 

I. 
Nazwa stowarzyszenia: Polskle Towarzystwo Zwalczania Chor6b Alergicznych 

Oddzlaf w Krakowie 
Oddzial wchodzi w sk/ad krajowego stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Zwalczania Chor6b Alergicznych 
w Krakowie (gdzie jest siedziba Zarzetdu G16wnego) zalozonego w1945 r. z inicjatywy nieiyja..cego jui Prof. 
Mieczysffiwa Obtulowicza - nestora polskiej alergologii. 
Oddziat zostal wyod~bniony w ramach Towarzystwa w 1983 r., uzyskal osobowosc prawnC\ wSa..dzie Cywilnym 
w 1995 r., wpis do Krajowego Rejestru Sa..dowego w 2002 r., status organizacji poi.ytku publicznego nr KRS 
0000134040 w paidziemiku 2005. 
Siedziba, adres, numery ewidencyjne: UI. Skawinska 8,31-066 Krak6w 
Nr KRS 0000134040, postanowienie 0 zarejestrowaniu statutu i statusu OPP 
sygnatura sprawy KR.XI NS-REJ.KRS/119'50f5/607 
REGON 351146192 
NIP 944·14-77·380 
Oddzial nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej i nie jest wpisany do rejestru przedsi~biorc6w 

Sklad Zarzadu wg stanu n8 dzien 31 qrudnia 2010 r. 
1. Lewicka-Jagodzinska Maria - prezes, ul. Odrowqza 38/5 30-009 Krak6w 
2. Sladek Krzysztof - wiceprezes, zam. ul. Siarczanogorska 26 H, 30·698 Krakow 
3. W~drychowski Tomasz - wiceprezes, os. SpOtdzielcze 14 m19, 31·944 Krak6w 
4. Bochenek Graiyna - sekretarz, ul. Biemackiego 17/28, 30-043 Krakow 
5. Paduszynska Malgorzata - skarbnlk . ul. Szablowskiego 3/13 , 30-127 Krak6w 
6. Puzio Barbara - czlonek Zarza..du , u!.lobzowska 39 Bm. 13,31-139 Krakow 
7. Podlaszecka Znanska Maria - czlonek Zarza..du, ul. Mala 1m.20 31·103 Krak6w 
8. Czekaj Danuta • czlonel< Zarza..du, ul. Sienna 5/8,31-041 Krak6w 
9. Milewski Marnert - czlonek Zarzetdu, ul. Raciborska 15c/25, 30-384 Krak6w 
10. Kasper lukasz - czlonek Zarza..du, ui. Bema 12 8/4, 31-577 Krak6w 
11. Janopulos Anna' - czlonek Zarzqdu, ul Ogrodowa 203, 33-300 Nowy Setcz 

W lutym 2010 r. nastcwila zmiana na stanowisku prezesa Oddziatu, gdyZ Prof. dr hab. med. 
Krzysztof Sladek zrezygnowal z funkcji prezesa Oddzialu i zgodzit si~ p020stac wskladzie ZarzG\du jako 
wiceprezes i Dyrektor Szkoly dla Chorych na Astm~ i Inne Choroby Alergiczne. 

Sldad Komisji Rewizyjnej Oddzialu 
1. Maria Ogieg~o-Or1inska - przewodniczqca Komisji 
2. Julita Nalewajsl<a - czlonel< 
3. Krystyna largosz· Gzlonek 
4. Zofia Wr6bel- sekretarz Komisji 
5. Bemadeta Michalska - cz/onek 

Cele dziatalnosci statutowej: zwalczanie chor6b alergicznych. pomoc chorym. 
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II
 
Wroku 2010 eele Oddzialu realizowane byly przez nas~pujGlce formy dzialalnasci :
 

Dzialalnosc statutowa 
+POMOC CHORYM na choroby alergfczne. 

Jest 10 dzialalnoSc, prowadzona od 1993 r. polegajGlca na zbieraniu srodk6w pochodz,\-cych z darowizn 
czlonk6w zwyczajnych lub wspierajqcych i na przyznawaniu niezamoinym czlonkom Oddzialu zasilk6w 
przeznaczonych na wykup lek6w zaordynawanych im, a niezb~dnych do wmia~ narmalnego iycia. Na fe eels 
przeznaczane jest nadto 40 % rocznych skladek cztonk6w zwyczajnych. Kontynuowalismy 1~ dzialalnosc w roku 
2010. 
Wroku 2010 uzyskalismy darowizny na POMOC w kwocie 2.090,00 zl. Z tego wypiacono w formie zasitk6w w 
tym roku 1.231,56 zl, gdyi: nie bylo na nie wi~kslego zapotrzebowania 

.Zrzeszanle plelQgniarek i organizacja kOt czlonk6w Towarzystwa. W rainach Oddzialu dzialajq mniejsze 
statutowe jednostki organizacyjne - Srodowiskowe Kolo Piel~gniarstwa Alergologicznego dZiataj~ce w siedzibie 
Oddzialu oraz Kolo w Nowym Sqczu. 
Przedmiotem dzialania Srodowiskowego Kola Piel~gniarstwa, kt6re powstalo w 1999 r., jest podnoszenie 
kwalifikacji piel~niarek alergologicznych. Polega to na organizowaniu specjalistycznych kurs6w, szkoleil 
wewn~trznych, a takie delegowaniu zrzeszonych w kale piel~gniarek na odbywajetce si~ poza Krakowem 
sympozja specjalistyczne poswi~cone apiece nad chorymi na schorzenia alerglczne. W roku 2010 Kola nie 
prowadzHo szerszej dzialalnoSci; gdyi dzialalnosc szkoleniowCl przejlW uczelnie oraz Matopolska Ok~gowa Izba 
Piel~gniarek i Potoinych. 
Przedmiotem dzialania Kata w Nowym S9-czu, kt6re jest wymienione jako jednostka podlegla we wpisie do KRS, 
jest zrzeszanie cztonk6w mieszkajClcych na Ziemi Nowosa"deckiej i prowadzenie FiliL S~koly dla Chorych na 
Astm~ wNowym Sqczu. 

+Oziatalnosc informacyjno. edukacyJna na rzecz czlonk6w 
W2010 r. wydany zostal i wyslany pod adresy czlonk6w jeden pemy komunikat zawierajqcy zawiadomienie 0 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu oraz skrot tekst6w rocznego sprawozdanla finansowego i sprawo~ania 

merytorycznego. Wdniu 29 maja 2010 Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow na wniosek Komisji Rewizyjnej 
Oddzialu zatwierdzHo zarowno raczne sprawozdanie finansowe jak i roczne sprawozdanie merytoryczne za 2009 
r. Wtrakcie zebrania czlonkowie wysluchali ciekawych wyklad6w 0 alergiach, 

00 komunikatu zostaly dolqczone materialy infonnacyjne i promocyjne. 
Czlonkowie byli takie pisemnie zapraszani na wykfady arganizQwane Z okazji Onla Alergii, przestano im takie 

ulotki z proSb(\ 0 zadeklarowanie wplat 1 % podatku dochodowego ad os6b fizycznych Z podaniem naszego 
Oddzialu jako beneficjenta. 

Dla wygody czlonk6w i sympatyk6w zakupiono i umieszczono na stronie intemetowej Towarzystwa program do 
wypelniania rocznych zeznan podatkowych z automatycznym wyborem jako beneficjenta 1 % podatku naszego 
Oddzialu 

Liczba czlonk6w Oddzialu wg stanu w dniu 31 grudnia 2010 wyniosla po wykresleniu os6b dlugotrWale 
zalegaj<tcych Z oplacaniem skladek 166. 

+Organlzowanle sympozj6w naukowo-szkoleniowych i edukacyjnych pod nazwct Ozier'! Alergij w 
Krakowie. 

W dniu 20 marca 2010 r. zorganizowany zostal kolejny XIX Dzien Alergii w Krakowie. Uczestniczyfo wnim 
bezplatn ie ok, 220 lekarzy i piel~gniarek W sesjach naukowo-szkoleniowych oraz 120 pacjent6w w sesji 
edukacyjnej. 

Sloiska informacyjne. wylqcznie w trakcie sesji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy i piel~gniarek wystawily 
firmy farmaceutyczne. Liczba tych firm, kt6re zawsze dotCld sponsorowaly Dnie Alergii ulegla znacznemu 
zmniejszeniu w stosunku do lat ubieglych. Byro to spowodowane zmlanami organlzacyjnymi i Iqczeniem tych 
firm, kt6re dota.d wystawialy oddzielne stoiska. Ostatecznie w XIX Oniu Alergii uczestniczyly finansujilc jego 
koszty Firmy: GSK Commercial, AstraZeneca, Meda Pharmaceuticals, Nycomed, Torrex Chiesi, ISiS 810MED, 
MEDICOM, ASTELLAS, Zentiva PL, WZF POLFA S. A. OgO/em przychody wyniosty 20.000,00 zt 
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• Wsp6tpraca z samorzctdami. instytucjami i innymi organizacjami 
Przedstawiciele Oddzialu uczestniczyli w r6inego rodzaju naraclach, forach, sympozjach i szkoleniach 

organizDwanych przez Urz~d Marszalkowski woj. malopolskiego, UrzC\d Miasta Krakowa, Fundacj~ Instytu1 Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ks. Ar1<:adiusza Nowaka, inne bratnie stowarzyszenia, Federacj~ Stowarzyszeri 
Chorych na Astm~, Alergie omz POCHP. 

Na podstawie zawartych umow wsparcia wykonania zadan publicznych wykorzystywana byly dotacje 
samoTZ'l.dowe Miast Krakow, Tamow i Nowy S~cz Oral Zarza"du Powiatu NOw05ctdeckiego. 

Dziatalnosc poiytku publicznego 

.Szkota die Chorych na Astm~ Iinne Choroby Alergiezne 
Jest 916wnct formq dziatalnosci prowadzonct przez nasze Towarzystwo przy wspolpracy z II Kat@df<\ Chor6b 

Wewn~trznych CMUJ oraz Oddziatem Matopolsklm Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (Iekarskiego). Jest 
to nieodplatna dzialalnosc poiytku pUblicznego i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych bez wzgl~du 

na przynaleinoSc do Towarzystwa. 
Celem Szkoly jest edukacja chorych na astmE;!, schorzenia alergiczne i POChP. Edukacja jest wainym 

elementem procesu leczenia, a takie zapobiegania chorobom alergicznym. 
ZajE;!cia Szkoly sa.. obecnie realizowane w latach kalendarz0wYch, co u!atwia dostosowanie dzialalnosci 

merytorycznej do sposobu jej finansowania i ukladania budietu Szkoly, a takie do moiliwosci jej finansowania 
przez sponsorow, darczyncow, a takie przez wladze samorza"dowe. 

SzkoIa, opr6cz organizowania dzialan w siedzibie w Krakowie zorganizow~a Filie terenbwe w Tamowie 
powolanq w listopadzie 2005 r. oraz w Nowym Sa..czu powrnana.. w listopadzie 2006 r. Obie Filie intensywnie 
dzialaly przez caly rok 2010. Organizowanie Filii rna na celu ulatwienie uczestnictwa j przyblizenie moiliwosci 
edukacji do miejsca zamieszkania sluchaczy _ , 

W roku 2010 dZi~aly takie trzy Filie w Kral<owie - Mistrzejowicach przy Centrum Medycznym Mea-All ul. 
Budziszynska 1, przy Szpitalu DZieci~ym im. Sw. Ludwika przy ul. Strzeleckiej nr 2 oraz przy Zakladzie 
Alergologii CMUJ przy ul. Sniadeckich 10. 

Jak co roku wydawane byly i rozsy/ane do ok. 500 Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Kral<.owa i woj. Maklpolskiego 
prospekty i afisze informacyjne Szkoly. 

Uczestnicy zajE;!c Szkoly w 2010 r.: 
a, Kursy Szkoly dla Chorych na Astm~: 

WFiliach na terenie Krakowa odbylo si~ 25 kurs6w z. udzialem 195 os6b 
WFilii wTarnowie 8 kurs6w zudzialem 82os6b 
WFilii wNowym SqCZU 10 kurs6w Z udzialem 147os6b 
Razem 43 kursy z udzialem 424 os6b 

b. Szkolenie hospitalizowanych w klinil<.ach i oddzia!ach II Katedry Chor6b Wewn~trznych CMUJ. 
Uczestnikami sa.. chorzy leia..cy. Liczba szkolen 56, Iiczba uczestnik6w 156 os6b. 

c. Sesja edukacyjna XIX Dnia Alergii po!a"czona za zjazdem stuchaczy Szko/y dla Chorych na Astm~ 

organizowana jako od~bna sesja po 2 sesjach dla lekarzy wzi~o wniej udzi~ 120 os6b. 
d. Wspomniany wyiej XIX Ozieri Alergii wKrakowie - sympozjum naukowo szkoleniowe dla lekarzy, w 

kt6rym wzi~1i udziallekarze i piel~gniarki 220 os6b 
W dniu 1 maja 2010 r. zostal zorganizowany przez Urzqd Miasta Krakowa Dzien Organlzacjl 

Pozarzqdowych, na I<t6rym nasz Oddzial wystawH stoisko informacyjne 0 schorzeniach alergicznych 
wydano ulotki i materia<y informacyjne oraz udzielono ustnych informacji okolo 600 osobom. 

Og6tem we w5zystklch formach dzlafan szkoleniowo- edukacyjnych wzl~o udzlal1.520 osob. 
Program Szkoly przewidywa! znacznie szersz<t dzialalnosc j przeszkoJenie wi~kszej liczby chorych jednak na 

skutek Q9raniczeil finansowych spowodowanych mfliejszymi nii spodziewane darowiznami darczync6w oraz 
mniejsz~ kwot~ dotacji samorzqdowych - nie m6g! bye wpetni zrealizowany. 

Dziatalnosc statutowa i dzialalnosc poiytku publicznego byla motliwa dZiE;!ki wsparciu finansowemu, w formie 
darowizn pieni~znych otrzymanych od: GSK Commercial 30.000,00, AstraZeneca Pharma 20.000.00, MEDA 
Pharmaceuticals 2.000,00, NYCOMED - 2.000,00 zl, CenterMed. Tam6w 2.000,00 zl, Firma BRUK·BET 
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Nieciecza k. Tamowa 2.800,00, Solak E. Przedsi~biorstwo Budowlano-Projekt. Rzuchowa 500,00 z~, REAL
CONSTRUCT 300,00 zt, Torres Chiesi 400,00 zl, Novartis 2.000,00 zl, Centeum Med. MED-ALL 500,00 zl, 
darowizna os6b fizycznych p. p. A. T. W. 450,00 zl. Razem zl 62.950,00 

Z Urz~du Miasta Tamowa - otrzymalismy dotacj~ na dziatalnosc Szkoly w wys. 4.000,00 zl, Zarzctdu Powiatu 
w Nowym S9.CZU 3.000,00,00 zl, Urz~du Miasta Nowego Sa.cza 2.000,00 zl, z Urz~du Miasta Krakowa 5.200,00 
zl. Dotacje Ie wl'tcznej kwocle 14.200,00 zl zostaly rozliczone bez zastrzeien wg. wymog6w Urz~d6w. 

Z tytutu 1 % wplat podatku dochodowego od os6b fizycznych wplyn~ 10.141 ,30 zl, koszty uzyskania lej 
KwOIy wyniosty 6,386,86 zl , r6inica zastala przeznaczona na finansowanie Szkoly dla Chorych na Astm~. 

Otrzymalismy nadto pomoc rzeczowC'\. wymienionych tu jUi firm, w postaci material6w edukacyjnych 000 

informacyjnych. Wszystkim Darczyncom oraz organom samorz<tdowym serdecznie dzi~kujemy. 

W1~ceJ Infarmacjl a dzlatalnascl statutawej ir-"-"-::.L..:;=:""<:....::..::=:':'; 

moina uzyskac przegl<tdaj<lc stron~ internetow'l 
'--_...L..-_--'-....J 

III 
Zarza.d odbyl w 2010 r. dwa plename posiedzenia. 0 terminie i porzqdku dziennym posiedzenia czlonkowle 

Zarzetdu Set powiadamiani plsemnie, otrzymuja.. takie niezb~dne materiaty dotyczqce omawianych spraw oraz 
bieia.cej sytuacji finansowej Oddziatu. 

Pomi~dzy posiedzeniami, zgodnie ze statutem i regulaminem Oddzialu, biez'tca dzialalnosciCl. kieruje 
Prezydium i upowainiony Wiceprezes Kierownik biura. Wszystkie ich decyzje sa.. przedstawiane i zatwierdzane 
w czasie kolejnych posiedzen zarz'tdu. 

Do udzialu w posiedzeniach zapraszani sa. takze (i przewainie w nich uczestnicz<V, czlonkowie Komisji 
Rewizyjnej, co umozliwia im bieiqce nadzorowanie dzialalnoSci merytorycznej i finansowej Odctzialu. Komisja 
Rewizyjna przynajmniej jeden raz w roku przeprowadza kompleksow't kontrol~ dzlalalnosci Oddzialu, przy okazji 
weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego. Sprawozdanie....z tej kontroli i weryfikacji 
stanowi p6iniej podstaw~ do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Walne 
Zebranle Czlonk6w. 

Protok61 z kai:dego posiedzenia jest przesy/any wszystkim czronkom zarzqdu i Komisji Rewizyjnej dla 
wnieslenia ewentualnych zastrzeien lub uwag, a nas~pnie jest zatwierd,zany w trakcie kolejnego posiedzenla. 

Wdniu 29 maja 2010 odbylo si~ Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w Oddzialu, kt6rego g-/6wnym celem 
byte zgodnie z wymogami ustawy 0 rachunkowosci i wymagari KRS zatwierdzenie rocznych sprawozdan 
finansowego i merytorycznego za rok 2009. 

Odpisy uchwal podj~tych w 2010 roku przez Zarzqd Oddzialu oraz przez Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Czlonk6w Oddzialu znajduja. si~ wzala.czniku nr 1do nin, sprawozdania. 

IV 
Flnansowanie dziafalnosci wg rachunku strat i zysk6w 

Struktura przychod6w W2010 r. (dla por6wnanla • 200'9 r.) 

L.p, Przychody 2010 2009 10109 % 

Przychody zdziafalnoSci statutowej wtym: 
68296,00 74,031,00 

-0,92 54,74 

1. 
2. 

f--

J. 

4. 
5. 

6. 

Sktadki czlonk6w zwyczajnych 
Darowlzny czlonk6w zwyczajnych na 
POMOC 
Darowizny instytucji na dzialalnosc 
statutowC\. 
lnstvtut Praw Pacienta 
PrzychodV z tytulu Dnia Alemii 
Przychody z dzialalnosci poiytku 
publicznega w tym : 
Przychody z 1 % podatku dochodowego od 

6206,00 

2090,00 
.,. 

40000,00 

0,00 
20000,00 

47291,30 

10141,30 

~. 

4.265,00 

466,00 

43.000,00 

10.000,00 
16.300,00 

53.995AO 

15.695,40 

45.5 
448,5 

-7 

-100 
23 
.12 

-35 

37,91 

5 



os6b fizycznych 
7. 
8. 

Dotacje samol'Z&dowe 
Darowizny os6b prawnych na 
SzkoJy dla Chorycll na Astm~ 

dziatalnosc 
14200,00 

22950,00 

13.800,00 

24.500,00 

3 

.Q 

Pozostale, przychody 903452 2.894,14 312 724 
9. 

~. 

10, 

Dofinansowanie PFRON z tytulu zatrudniania 
niepelnosprawnych (2008), w roku 2010 
pozostale przychody 
Kaucja za nie zwrocofle pikflometry 

0,00 

3976,75 

623,12 

2.271,00 

-100 

75 

11, 
12. 

.-

Pozostate przychody 
R6i:nica dodatnla przvchody f1nansowe 
Og6fem przychody 

"'

5057,77 
123.24 

124745,06 

0,00 
252,55 

131.173,09 

100 

.0,51 0,11 
100 

Ad.1, 2,3,4 Przychody z tytutu skladek i wplat na POMOC zwi~kszyly sl~ w stosunku do 2009 r. poprzez 
zwi~kszenie sciqgalnosci skladek f monitowanie Czlonk6w 0 iell zaplat~. Otrzymano darowizny przeznaczone na 
dziaialnoSc statutowq 00: firmy AstraZeneca wwys. 10000,00, GSC Commercial 30.000,00., 
Ad. 5. Zwi(;"!kszyla si~ kwota wptat z tytulu udzialu w kosztach konferencji Dzien Alergii za przyczyntt 
zwi~kszenia i10sci firm biorC\.eyeh udzial. 
Ad. 6, 7, 8. Nastqpila znaczna obniika wplat z tytulu 1 % spowodowana prawdopodobnie wzrastajqcq 
konkurancjq innyeh OPP, kt6re prezentujC\. bardziej no~ne medialnie eele (walka z chorobami nowotworowymi. 
pomoc bezdomnym, pomoc ehorym dzleciom) 
Niewiele zwi~l<szyla si~ kwota dotacji samorza"dowych, co bylo wynikiem oszcz~dnosei w budietaeh 
samorzqd6w. Otrzymalismy dotacje wIqcznej wysokoSci 14200,00. 
Zmniejszyta si~ kwota darowizn ad sponsor6w instytucjonalnych ogOtem 22950,00 w tym: Novartis 2.000,00, 
AstraZeneca 10 000,00, BRUK-BET Nieeiecza 2.800,00, CenterMed Tarnow 2.000;00.' Mada Pharmaceutli 
2000,00, Nyeomed 2000,OD,Torres Chiesi Polska 400,00, Real Construct 300,00, Centrum Medyczne MED • 
ALL 500,00, Solak E. Przedsililbiorstwo Budowlano-Projekt. Rzuchowa 500,00, darowizna A. W~dryehowskiej 

450,00 zl. 
WIa"cznej kwocie srodki wplacone zprzeznaczeniem na dzialalnosc poiytku pUblieznego zrealizowano w 100 % 
Ad, 9, 10,11 pozostate przychody w sklad kt6rych wchodzi: kaucja za nie zwr6cone pikflomerty oraz wynik. 
finansowy dodatni za rok 2009. Srodki uzyskane z kaucji za nie zwrocone pikflometry SCl uiyWane na zakup 
nowyeh pikflometr6w dla uiytkowania wtrakcie sZkoleri. 
Og6tem przychody w roku 2010 byly nizsze nit w roku 2009 a D,S % i stanowHy 99,5 % uzyskanych 
przychod6w w2009. 

struktura kostt6w w 2010r, (dla por6wnania· 2009 r.) 
r-:----..-=:--:---:-:-~----------r_~- --":"":"":"'7""1'"----:-:-~'I"""'-__:::-:--:-.,..__:_"l 

L.p.	 Rodzai koszt6w 2010 2009 % UwaQi 
Koszty bezposrednle realizacjl zadan 20843,51
statutowych, wtym 17.941,27 16 17 

.. -------i 

1 Zasilki na rzecz czlonk6w 31 112 ,56 .012,75 22 

2. Dziaffilnosc na rzecz czlonk6w 1367,17 1.173,37 17 
3. Koszty Dnia Alergii ' 15894,00 9.198,30 104. Koszty Zjazdu AbsoJwent6w 0,00 5.236,07 
5. KosztyZG PTZCA 2350,7_8---1-_ 1:.3-=-2=0--'-'-.7..;;..8+-- -1 

Koszty bezposrednie dzlatalnosci poiytku .0,2	 40publicznego wtvm 55054,68 55.688,55
 

6,
 Kosztv uzyskania 1%podatku 6 386,86 4110,00 55
 
7
 Koszty I~czne Szkoly dla Chorych ns Astme 48667,82 51.578,,--55--+--_0,.......6_....._
 

Koszty posrednie (wsp6Ine) adrninistracyjno 43aospodarcze wtym: 58205,87 53.229,90 9
 

1}
 Amortyzacja 
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2 ZUiycie material6w 5.34158 4.529,15 20 
3 Uslugiobce 16786,93 14,221,82 18 
5 Podatki i oplaty 9000 430 ·20 
6 
7 
8 

Wynagrodzenia pracownik6w 
Ubezpieczenia spolE!czne 
Podr6i.e sluZbowe 

33194,90 
2,120,06 

67240 

29,280,18 
3.134,06 

491,50 

-9 

36 
•.. -

-
10 Pozostafe koszty 0,00 1.143.19 .100 

Razem 134554,69 126.859,72 6 100 
Kosztybezposrednle realizacjl zadan 
Zwi~kszyty si~ koszty W stosunku do roku 2009 gl6wnie na skutek zwi~kszenia koszt6w administTacyjnych w 
tym wynagrodzen poprzez zatrudnienie faindrajzera, oraz ustug obcych. Zwi~kszyly si~ r6wniez koszty Dnia 
Alergii proporcjonalnie do zWi~kszonego przychodu z tego tytulu. 
Kosztyswiadczen na rzeez Zarza"du Gl6wnego byfy nieco wyZsze do roku 2009, 
Koszty bezposrednie dziatalnosci poiytku pUblicznego zmalaty tylko 0 0,2 %, Oszcz~dzajq,e wkryzysowej 
sytuacji ograniczano Iiczb~ szkolen wfiliach, gdzie frekwencja na zaj~ciach byta nlska, lq,czono KUrsy, 
ZWi~kszono 0 55% koszty pozyskania przychodow z tyt. 1 % podatku dochodowego ad os6b fizycznych nie 
uzyskano poiq,danych wynikow, 
o faktycznej wysokosci osiC\9ni~tych przychod6w z 1 % uzyskalismy informaGj~ wpolowie sierpnia, nafomlast 
decyzje 0 ponoszonych kosztach z tytulu dzialalnosci poiytku publicznego musialy bye podj~te do kohca czerwca 
i nie mogly bye skorygowane. 
Koszty wsp61ne (posrednle) dzlatafnosci (administracyjno gospodarcze) stanowify 43% wszystkich koszt6w 
poniesionych wroku 2010 wzrosiy 09% wstosunku do roku ubieglego. Mimo wzrostu jest to wynik oszcz~dnej 

gospodarki. 
Og6tem koszty catej dziatalnosci zostaty zrealizowane wwysokosci 134554,69 i stanowity wzrost 06% 
do koszt6w wroku 2009, 

WYNIK 
Rok 2010 konczy si~ nadwyikq koszt6w nad przychodami w wysokoSci 9 819,63 zl, kt6re w roku 2011 

zmniejsza.. fundusz zapasowy Oddzialu. Negatywny wynik jest efektem przeszacowanla planowanych przychod6w 
z tytutu 1% oraz zaloionych przychod6w z tytulu dotacji ad jednostek samorza"dowych, Uzyskanie nii5zych 
przychod6w z tego tytutu spowodowaly wynik finansowy na minusie. 

V. 
Biuro Oddzialu dzialalo w wynaj~tym od Szpitala Uniwersyteckiego pomieszczeniu, gdzie prowadzone S<\ 

takie zaj~ia dla chorych i jest czynne: 
• wponiedzialki i srody W godz.12,OO-17,00 (Kierownik biura od 12,00 ~ 14,00), 
• we wtorki i czwartki wgodz. 9,00- 12,00. 

Nr te!efonu bezposredniego i faxu 12431 23 45, a takie przez central~ II Katedry Chor6b Wewn~trz(lych 

CMUJ 124305266 w, 314. 

Wbiurze Oddzialu zatrudnione sq, dwie osoby w/q,cznym wymiatze czasu pracy 0,8 etatu. 
Set to: Wiceprezes Oddzialu, kt6ry w wym. 0,3 etatu petni obowi¥ki kierownika biure, oraz samodzielny 

referent d.s. administracji i rachunkowoscL Biuro obstuguje wylitcznie dzialalnosc statutowq, i nieodplatn~ 
dzlalalncs¢ poZytku publicznego, gdyi Oddzial nie prowadzi platnej dzialalnosci poiytku pUblicznego ani 
dziatalnosci gospodarczej. 

Pe{nione sCI. dyiury - 4 dni wtygodniu, dla kontaktu zczlonkami, dIe przyjmowanja zgJoszen oraz zalffiwitmift 
sprow zwiEtzanych z bezplatnq, dZialalnosciq edukacyjnq (rezerwacja miejsc na kursach, potwierdzanie udzialu. 
przygofowanie, rozliczanie i wyptacanie os6b prowadzqcych szkolenia, korespondenc/a urzQdowa, prowadzenie 
kasy pomocniczej, organlzacja i nadz6r nad prowadzeniem pozostalych kas pomocniczych, ltp.) 

Moina do biura telefonowac przez 24 godziny na dob~. gdyi przy telefonie bezposrednim zainstalowany lest 
aparat zgloszeniowy. Po ustyszeniu nagranej zapowiedzi i nast~puiC\.cego po niej sygnalu marna przekazac 
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pytania. uwagi lub informacje. NiezwJocznie po odsluchaniu nagranych wypowledzi pracownicy blura kontaktuj~ 

si~ telefonicznie lub odpowiadaj~ pisemnie (dla otrzymania odpowiedzi nalei)' wyrainie podawac adres i numer 
telefonu). Oddzial posiada takie adres poczty elektroniczriej ptzca.okr@op.pl 

Numer telefonu kom6rkowego dla niezb~nych kontakt6w z Wiceprezesem i Kierownikiem Biura Oddziatu • 
mgr Tomaszem W~drychowskim, pozagodzinami dyiur6w wbiurze: 691 026521 
Obsluga ksi~owa prowadzona jest przez Maropolskie centrum Finansow i Rschunkowoscl zezw. M.F. 22970/01 
wKrakowie uL Stradomska 11/2 - 31-068 Krak6wtel. 1265325 39 lub korn. 501 642 034. 

lC\.czna kwota wynagrodzeJi wyptaconych w2010 r. wyniosla 
wtym: 
+ pracownikom etatowym na zasadzie um6w 0 pra~ -

wtym roane wynagrodzenie (przychOd) zatrudnionego na 0,3 etatu 
Wiceprezesa Oddzialu - Kier. blura wyniosto wg. PIT-11 za rok 2010 
WynagfOdzenie 2 pracownik6w przez 12 miesi~y 

Wykladowcow, rehabilitant6w, piell~gniarek i pracownik6w obslugujq,cych 

9937.73 
16359,17 

dziatalnosc edukacyjna.. - na podstawie um6w zlecenia rub um6w 0 dziek» 

Jako organizacja poiytku publicznego, Oddzial w 2010 r. nie prowadz~ odplatnej dzialalnoSci poiytku 
publicznego. 

Oddzial nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej i nie zatrudnia w niej pracownik6w. 
Oddzjal nie udzieJat i nie udziela iadnych poiyczek. 
Oddzial wramach rachunku bankowego uruchamia jedynie kr6tkotelT1'linowe lokaty, nie posiada nalomiast 

obligacji oraz udziat6w wsp6fkach itp. 
Oddziat nie posiada nieruchomosci ani srodk6w trwalych. Wszyslkie uiytkowane meble, przedmioty 

wyposaienia i urza..dzenia, nabyte w latach ubieglych, a takie rzutnik multimedialny w roku 2009 sc\. catkowicie 
umorzone. 

ZobowiCl.zania kr6tkoterminowe uwidocznione w rocznym sprawozdaniu finansowym zostaly ureguloW8n8 
w I kwartale 2011 r. 

VI 
Wroku 2010 w ramach konl<ursu afert Oddziat karzystal z dotacji Gminy Miasta Krakowa w kwocie 5 200,00 

na prowadzenie Filii Szkoly dla Chary, Z dotacji Zarz~du Powiatu Nowego Sqcza z/3 000,00 oraz Urz~d Mlasta 
wNowym Sa..czu 2000,00 oraz Urzetd Miasta w Tamowie 4 000,00. Suma uzyskanych dotacji wyniosta I~cznie 

14200,00 zt, lostaly one rozliczone zgoonie z zawartymi umowami i Sq uwidoczniona wstrul<turze przycnodOw 
i koszt6w. 

Zobowl~zania podatkowe (z tyt. wynagrodzen z Urz~dem Skarbowym Krakow Stare Miasto) oraz naleine 
ZUS skladki sq telT1'linowo rozliczane i opiacane. Oddzial nie jest platnikiem podatku VAT ani nie oplaca podatku 
dochodowego od os6b prawnych. 

VII 
W 2010 r. nle byly w Oddziale przeprowadzane kontrole zewn~trzne. Doroczna weryflkacja rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2010 zostala przeprowadzona przez Komisj~ Rewizyjnq i steKa si~ podstaw<\ 
do zatwierdzenia tego sprawozdania oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2010 przez Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Czfonkow Oddzialu, wdniu 29 maja 2010 r. 
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Zarz<td Oddziatu 

dr med. Mamert Milewski Czl. za~ 

aj - Czl. Zarzrtdu mgr ini, Maria Podlaszecka - 41p~ 

dr med k sz Kasper - Czl. Zarzqdu . 

d;·A~~~·j~~:·~······ 
Sporzetdzili: 
mgr Tomasz W~drychowski 

Aldona Gibalska - M.C.F,j R. sp, z 0.0, 

Za M.C.F.i R. sp. zo.o. 

Wykaz podj~tych uchwal przez Zarza.d Oddzialuoraz Walne Zebranie Oddzialu stanowi zal<\cznik nr, 1 

Wz~czeniu Wformie pisemnej: 
•	 Roczne sprawozdanie finansowe za 2010 r., kt6re wraz zdeklaraci<t ClT-8 zostalo z~ozone w Urz~dzie 

Skarbowym Krakow Stare Miasto 
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Zat~cznik do sprawozdania z dziatalnosci merytorycznej za 2010 r.
 
Oddzialu Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chor6b Alergicznych wKrakowie
 

Uchwaty podjQte przez Zarzetd OddziaJu i Nadzwyczajne Walne Zebranie
 

Zarz'td Oddzialu 

Uchwala nr 1/8 (07.11) z dnia 31utego 2010 
"Zarzitd Oddzialu zatwlerdza bez zastrzeieri protok61 z pas/edzen;a 7(07-11) z dnia 9 grudnla 
2009r." 

Uchwa/~ przyj'ito jednoglosnie glosami obecnych cZlonk6w larzqdu 

Uchwata nr 2J 8 (07·11) z dnia 3 lutego 2010 
"Po zapoznaniu si~ z informacJ<t 2arntd Oddz;alu akceptuje ; zatwierdzlJ dzia/anla podjqte i 
prowadzone przez Prezydium oraz bluro Oddz/alu W okresle pornifidzy pos;sdnn/ami tj. ad· 9 
grudnla 2009 r., do 3/utego 2010 r. ornow/one wtrakcie pos;edzen/a. 

Uchwa/~ przyj~to jednoglosnle przez obecnych czlonk6w larzitdu. 

Uchwala nr 318 (07-11) z dnla 31utego 2010 
"Na podstawie statutu Polskiego Towarzystwa Zwalczania Ghor6b Alergicznych, a w 
szczeg61nosci par.45 ust.2, w zwiC\zku z rezygnacjC\ z funkcji dotychczasowego prezesa prof, 
Krzysztofa stadka Zarzttd wybiera na prezesa Oddziatu mgr MariQ Lewick~·Jag()dziflskEl. 

dotychczasowego wlceprezesa. Prof. Krzysztof Sladek pozostaje w sktadzie,Zarz~du i obejmuje 
funkcje wrceprezesa, Zarz~d zobowi~zuje Prezydium I biuro Oddzialu do dopelnienia 
stosownych formalnosci w Krajowym Rejestrze S~dowym" 

Uchwa/~ Przyjfito jednoglosnie przez obecnych czlonk6w larzttdu. 

Uchwala nr 418 (07.11) z dnla 3 lutego 2010 
IlZarz'td OddziaJu przyjmuje i zatwlerdza przedstawiony budiet Oddzialu na rok 2010 z 
zaplanowanymi przychodami wwysokosci 144.000,00 zt , kosztami wwysokoscI140.800,OO oraz 
wynikiem - nadwyik't 3.200,00 zl. 
ZarzC\d ocenia zaloiony budiet jako trudny do reaIizacJI z uwagl na sytuacjQ w gospodarce, co 
moie rzutowac na decyzje Darczylic6w i zaleca Prezydium oraz Kierownikowi Biura Oddzlatu 
stale monltorowanie osi~anych wynikow w celu ewentualnego spol'Z<\dzenia kor~kty zar6wno 
plan6w rzeczowych jak i finansowych Oddziafu na rok 2010. 

Uchwalfl przyj,to jednoglosnie pnez obecnych cz/onk6w larzl{du 

Uchwafa nr 5/8 (07·11) z dnia 31utego 2010 r 
"Zarz~d Oddzialu akceptuje kierunkl dzialanla przedstawione w projekcle programu dzlalanla na 
rok 2010, a w szczeg61noscl kontynuacjfi i poszerzanie dzialalnosci Szkoty ella Chorych na 
Astm~ oraz organizacj~ XIX Dnia Alergii. 

Uchwal, Przyjfito jednogJosnie pnez obecnych czlonkow Zarzl{du 

Uchwata nr 6/8 (07·11) z dnia 3 lutego 2010 r 
Il Zdniem 11utego 2010 zarzqd Oddziatu ustala wysokosc osobistego zaszeregowania p. Anny 
Kr61 samodzlelnego referenta d.s. rachunkowoscl i administracji na kwot~ 1.200,00 miesi~cznie 



wwymiarze %etatu tj. 2,400,00 w wymlarze peJnego etatu. POlostate warunkl pracy pozostaj~ 

bezzmian" 
Uchwal, przyj~to jednoglosn/e przez obecnych czlonk6w Zarz~du 

Uchwafa nr 7/8 (07·11) z dnia 31utego 2010 
,:z. dniem 11utego 2010 Zarz~d Oddziatu ustala wysokosc osobistego zaszeregowania 
urz~duj~cego Wlceprezesa Oddziatu - Kierownlka Biura Oddziatu na kwot~ 900,00 zf w 

wymiarze 1/3 etatu tj. 3.000,00 w wymiarze petnego etatu. Po%ostate warunki pracy pozostaJ"l. bez 
zmlan" 

Uchwa1fl przYi(fto szescioma glosami ZA przy jednym wstrzymuJif.cym si'i.. 

Nadzwyczajne Wa)ne Zebranie 

Uchwala nr 1 z dnla 29 maja 2010 r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czton'k6wOdcfziatu 

Polskiego Towarzystwa Zwalczania Char6b Alergfcznych 
wKrakowie. 

"Dzlataj~c na podstawle ustawy a rachunkowosci l zgodnie z § 41 lit. e Statutu Polskiego 
Towarzystwa Zwalczanla Chorob Alergicznych, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziatu 
wyrazony W jej sprawozdaniu z badania dzlatalnosci oraz weryfikacjl rocznego, sprawozdanla 
finansowego za rok2009. Walne Zebranie Czfonkow Oddziatu zatwierdza raczne sprawQzdanie 
finansowe za rok 20'09 wwarsji zto2:onej w Urz~dzie Skarbowym Krak6w Stare Miasto, na kt6re 
sktada si~: -. ;.',•wprowadZ-enie do sprawozdania finansowego, 
• bilans z kwota, aktyw6w i pasyw6w24.413A4 zt. 
• rachunek strat i zysk6w wykazuja,cy osia,gni~cie nadwyzki finansowej wwys. 4.313,37 zl, 
• informacja dodatkowa, kt6ra zaw/era szczeg~owe dane 0 zr6dtach uzyskanych przychod6w I 
poniesionych koszt6w wstosunku do roku 2008. 
Zgodnle z wnloskiem Komisjl Rewizyjnej, Walne Zebranie Czlonk6w Oddzialu postanawia 
podwyiszyc fundusz zasadnic,zy Oddziatu 0 uzyskana, nadwyzk~ w wys. 4.313,37 zl. 
Walne Zebranie Cztonk6w Oddziatu akceptuje takZe ztO%OnCl w Urz,dzie Skarbowym Krakow 
Stare Miasto deklaracJ~ CIT·8 jako ostateczn~, 

Zleca sj~ dokonanle stosownych zapisow ksj~gowych, oraz przedstawienie stosownych 
dokumentow wlasciwym instytucjom. II 

Uchwat~ podj~to w gtosowaniu jawnym 28 gtosaml obecnych czlonk6w Oddzlatu. 

Uchwata nr 2 z dhia 29maja 2010 r.
 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cztonk6w Oddzlalu
 
Polskiego Towarzystwa Zwalczanla Chor6b Alergicznych
 

w Krakowie.
 
"DziatajClc na podstawie ustawy 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wotontarlacle, oraz
 
zgodnie zpostanowieniem S!tdu Rejonowego dla Krakowa Sr6dmlescie Wydzial XI Gospodarczy
 
Krajowego Rejestru Si\dowego (sygn. akt KR XI Ns·Rej RS18217/06/923 z dnla 17.07.2006 oraz 
14,08 2006), Watne Zebranie Czlonk6w Oddziatu Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chor6b 
Alerglcznych wKrakowie zatwierdza roczne sprawozdanle z dzlatalnosci merytoryczneJ Osdziatu 
za rok 2009, przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Spofecznel i upublicznione na stronie 
internetowej www.ptzca.pl" 

Uchwat~ podj~to w gtosowaniu jawnym 28 gtosaml obecnych czlonk6w Oddzlatu. 



Zarz2f:d Oddzialu 

Uchwata nr 1/9 (07·11) 2010 z dnia 27 pazdzlernlka 2010 r. 
"Zarzl\d Oddzia~u zatwierdza bez zastrzeien protok6t z posiedzenla 8 (07.11) 2010 z dnla 3 !utego 
2010 r." 

Uchwah~ przyj~to jednogJosnie ~osami obecnych c:fonk6w Zarzitdu. 

Uchwa~a 219 (07-11) 2010 z dnia 27 pazdziemlka 2010 r. 
"Na podstawie przedstawionych Informacji Za~d OddiZia:lu: 
- pozytywnle ocenla realizacj~ dzialalnoscl Prezydium i Biurs Oddziatu W okresi@ pom'~dzy 

posiedzeniami 
- przyjmuje do wiadomasci aktualny stan finansowy Oddzialu oraz uznaje uZilsadnienle 

przyczyn tego stanu 
- zobowiilzuje Prezydlum i Biuro Oddziatu do dotoienla maksymalnyoh staran dla poprawlenia 

obecnego stanu i pozyskania dodatkowych przychod6w". 
Uchwah~ przyj~to jednogJosnie gtosami obecnych cztonk6w Za~du. 

Uchwala 319 (07-11) 2010 z dnia 27 paidziernika 2010 r. 
"Zarzctd Oddziatu ustala dzien 30 Iistopada 2010 r. jako ostateczny termln uregulowanla skladek 
przez osoby za'egaj~ce z ich ophit~przez ponad 18 miesh~cy. Wtermlnle do dnia 1 grudnia 2010 
r. Zarzqd zobowi~zuje Prezydium po dokonaniu stosownych skteslen do ostatecznego usta/enia 
liczby czfonk6w Oddzialu." 

Uchwat~ przyj~to jednogtosnie gfosami obecnych cz~onk6w ZarzQ.du. 

Uchwafa 4/9 (07-11 )2010 z dnia 27 pai:dziernika 2010 r, 
~ dnie-m 1listopada 2010 r. ZarzC\d Oddziatu za porozumienlem stron ustala wymiar zatrudnienia 
Kierownika Siura Oddziatu mgr. Tomasza W~drychowskiego oa 0,1 etatu tj. 300,00 zl mi'esi~z:nie 

brutto" 
Uchwat~ przyj~to jednogtosnie gtosami obecnych czlonkow ZarzC\~u. 

Uchwala 5/9 (07·11 )2010 zdnla 27 pazdziernika 2010 r. 
"Z dniem 1 Iistopada 2010 r. ustala si~ wysokosc wynagrodzeriia miesl~czne90 p. Anny Kr61 
Samodzielnego Referenta ds. finansbw I administracji na kwot~ 2.800,00 zt mieslQ'cznle tJ, 
1.400,00 zt brutto w wymiarze 0,5 etatu. Wykonanie uchwaly zleca sifl Prezydium I Kiorownikowi 
Blura Oddzlalu." 

UchwalQ przyjQto jednogtosnie glosami obecnych c:denk6w Za~du, 

Uchwata 6/9 (07·11 ) 2010 z dnia 27 pazdziernlka 2010 r, 
llZal'2~d Oddzialu upowainia Prezydium Oddzia~u do ustalenla warunk6w pracy, okreslenla 
zakresu czynnosci oraz przyl~cia do pracy z dniem 1 IIstopada 2010 r, na wakujQ.ce 0,2 etatu 
odpowiednlego pracownika. Jake wysokosc miesi~cznego wynagrodzenla na 0.2 etatu ustala !i~ 

500,00 %1 brutto oraz prawo do premii". 
Uchwal~ przyj~to jedno.gJosnie glosami obecnych cz!onk6w Zarzl\du. 

Uchwata 7/9 (07·11) 2010 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. 
"ZarzCld Oddziatu zobowictzuje Prezydium do wspOtpracy z Zarzqdem GMwnym w sprawie 
szybkiej nowelizacji statutu Towarzystwa". 

Uchwat~ przyj~to jednoglosnie gtosaml obecnych cztonk6w Za~du, 



Uchwaia 8/9 (07·11 ) 2010 z dnia 27 pazdzlernlka 2010 r. 
"Zarz~d Oddziatu zaleca Prezydlum I Kierownikowi Blura Oddzlatu przeprowadzenie stosownych 
rozm6w i z~ozenie wniosku 0 przedtuzenle zwarteJ umowy na dalsze uzytkowanle zajmowanego 
obecnie lokalu ll , 

Uchwat~ przyj~to jednogtosnie gtosami obecnych cztonk6w Zarz~du, 

Za zgodnosc Z oryginalami protokot6w 

Mgr Tomasz W~drychowski Wiceprezes 

Dr hah. med. GraZyna Bochenek Sekretarz .............~....
 

-.... -.. 


