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Szanowni Panstwo!
 
Wzwiqzku z uplywem kadencji Zarzqd Oddzialu przedstawia:
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAlALNOSCI ODDZ1AlU
 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZWALCZANIA CHOROS ALERGICZNYCH
 

W KRAKOWIE, WLATACH 2007 - 2011
 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Czfonk6w Oddziatu, ktore odbylo si~ w dniu 24 maja 2007 
f., W sali wykladowej II Katedry Chor6b Wewn~trznych Collegium Medicum UJ wKrakowle, przy ul. Skawinskiej 
B, wybralo Zarzqd Oddziatu wjedenastoosobowym skladzie i Komisj~ Rewizyjnq wpi~cioosobowym skl'ldzie: 

Zarzqd: 
Prezes prof. dr hab. med. Krzyszlof Sladek
 
Wiceprezesi mgr Maria Lewicka -Jagodziriska
 

mgr Tomasz W~drychowski
 

Sekretarz dr med. Gratyna Bochenek
 
Skarbnik mgr Malgorzata Paduszyriska
 
Czlonkowie dr med, Mamert Milewski
 

mgr Danuta Czekaj 
Barbara Puzio 
dr med.lukasz Kasper 
lek. med. Anna Janopulos z Nowego Sqcza 
mgr into Maria Podlaszecka-lnanska. 

Wlutym 2010 r. uchwalqZarzOcdu Oddzialu nastClPila zmiana na stanowisku Prezesa Oddzialu, gdyi: Prof. dr hab. 
med. Krzysztof Stadek zrezygnowal z funkcji Prezesa Oddzialu i zgodzil si~ pozostac w skladzie Zarzqdu jako 
Wiceprezes Oddzialu - Dyrektor Szkoly dla Chorych na Astm~ i Inne Choroby Alergiczne. Funkcj~ Prezesa 
Oddzialu obj~a dotychczasowa Wiceprezes Oddzialu mgr Maria Lewicka-Jagodzinska. Pozostaly sklad zarzqdu 
pozostal bez zmian, Powyzsze zmiany zoslaly zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sqdowym. 

Komisja Rewizyjna:
 
Przewodniczqca lek. med. Maria Ogieglo-Orliriska
 
Sekretarz mgr Julita Nalewajska,
 
Czlonkowie lek. med, I<ryslyna Targosz
 

mgr Bernadeta Michalska
 
mgr Zofta Wr6bel
 

W okresie sprawozdawczym ZarzG\.d odbyl 10 posiedzeri plenarnych, oraz liczne spotkania w ramach 
Prezydium. Do udzialu we wszystkich posiedzeniach plenarnych ZarzOcdu zapraszani byli czlonkowie Oddzi'llowej 
Komisji Rewizyjnej i wwili!kszosci uczestniczyli. 

W okresie sprawozdawczym, odbyly si~ takte trzy Nadzwyczajne Walne Zebrania Czlonk6w Oddzialu, W 

latach 2008, 2009 i 2010 celem zatwierdzenia rocznych sprawozdan flnansowych i merytorycznych za 
poprzednie lata Ij. 2007, 2008,2009. 

Krakowski Oddzial jest najticzniejszym oddzialem w Towarzystwie i w okresie sprawozdawczym liczyl wg 
stanu wdniu 31 grudnia kai.dego roku : 



Czlonk6w zwyczajnych 2007 2008 2009 2010
 
Ogofem 220 229 220 166
 

Liczba czlonk6w jest zmienna. W listopadzie 2010 r. dokonalismy oslalniej weryfikacji czlonk6w i 
wykreslilismy z lisly osoby zalegajqce Z oplacaniem skladek przez ponad 18 miesi~cy, co zgodne jest z § 18 pkt 1 
c slalutu Towarzystwa. Przed wykresleniem z lisly czlonkowie ci byli wielokrolnie pisemnie monitowani 0 

zaplacenie skladek. Przesylano im taki:e dowody bankowe wplata przelew, celem uregulowania zaleglosci. 
Wramach Oddzialu dziala Koro zrzeszajqce cz!onk6w zamieszkalych na ziemi sqdeckiej. 

DZIAlALNOSC MERYTORYCZNA ODDZIAlU 

Szkota dla Chorych na Astme i Inne Choroby Alergiczne. 
Szkora powstala z inicjatywy Oddzialu PTZCA w Krakowie w 1995 r., dzi~ki porozumieniu wsp61organizator6w 

i udost~pnieniu pomieszczen przez II Katedr~ Chorab Wewn~trznych CMUJ. 
Wsp61organizatorami Szkoly Sq: 
II Katedra Char6b Wewn~trznych Collegium Medicum UJ, kl6ra nieodpJatnie udosl(lpnia pomieszczenia die 

odbywania wyklad6w i cwiczeri, wraz Z odpowiednimi urzqdzeniami technicznymi, opracowuje program szkolenia 
i zezwala na zatrudnienie do prowadzenia zaj~c swoich lekarzy-asystent6w, magistr6w rehabilitacji i piel~gniarld_ 

Malopofski Oddzial Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (Iekarskiego), kt6ry uczestniczy w 
opracowywaniu programu Szkoly, a przez swoich cz/onk6w - lekarzy wspiera nabOr pacjentOw - uczestniKOw 
szkolenia. 

Wsp6lorganizalorami Szkoly Sq r6wniei: rai.ne instytucje i firmy farmaceutyczne wspierajqce jq frnansowo, a 
takte Urza..d Miasta Krakowa, Urzqd Miasta Tarnowa, Urzqd Miasla Nowego Sqcza i Zarzq,d Powiatu 
Nowy SqCZ dofinansowujqcy w rOinych okresach dzialalnosc Szkoly. 

Opr6cz kurs6w "Jak Zyc z astmq" organizowane byly wyk/ady 0 innych schorzeniach alergicznych, szkolenie 
os6b hospilalizowanych wklinikach i oddzialach II Katedry Chor6b Wewn~lrznych. organizowano takze w ramach 
sesji edukacyjnych Dnia Alergii, kofejne zjazdy absolwent6w SZkoly dla Chorych na Aslm~, kt6rych celem byl-o 
aktualizowanie wiedzy absolwent6w uzyskanych wtrakcie poprzednich kurs6w Szko/y. 

Od powstania Szkoty w 1995 r. do grudnia 2006 r. przeszkolono ogo/em 4.271 os6b 
W2007 r.	 przeszkolono ogo/em 594osoby 
W 2008 r.	 przeszkolono ag6/em 794osoby 
W2009 r.	 przeszkolono ogo/em 824 o50by 
W2010 r.	 przeszkolono og6/em 1.520 os6b 
Od powstania Szkoty w 1995 r. do 31 grudnia 2010r. przeszkolono ~<icznie 8.0030soby 

Dziatalnosc Szkoly w oslatnim okresie napolyka na powazne trudnosci zwiqzane Z JeJ 
finanSDwaniem. Organizatorzy starajq si~ zainteresQwaC dzialalnosciq Szkoly jak najwi~ksZq liczbE;! firm 
farmaceutycznych, kt6rym powinno zalezec na przeszkoleniu pacjent6w. Pacjencl zazywajetc we 
wlasciwy spos6b zapisane im leki zwi~kszajq ich skulecznosc. Organizalorzy w coraz wi~kszym stopniu 
slarajq si~ pozyskac laki:e dotacje samorza..dowe oraz zainteresowac dziatalnoscia.. Filii lokalnych 
sponsor6w na !erenie woj. matopolskiego. W Krakowie powstaty dodatkow8 Filie Szkoly: we wrzesniu 
2007 r. powstala Filia przy Centrum Medycznym "MED-ALL" przy ul. Budziszyliskiej 1, w IUlym 2008 r. 
FIlla przy Szpitalu Dzieci~cym Sw. Ludwika przy ul. Strzeleckiej 2 i Filia przy Szpitalu Iv1SWiA przy ul. 
Galla 25, kt6ra dzialala do grudnia 2009 r. oraz w marcu 2009 r. Filia przy Zakladzie Alergologii 
Srodowiskowej i Klinicznej przy ul. Sniadeckich 10. 

Trudnosci w finansowaniu Szkoly w roku 2011 zaj~cia Szkoly rozpocznq si~ ze znacznym op6znieniem, W 

maju lub czerwcu. Powodem lego jest: 
•	 znaczne uszczuplenie srodk6w wlasnych Oddzialu (w wyniku poniesionej w2010 r. straty bilansowej), 
•	 op6i:nienia przyznania dotacji samorzqdowych na prowadzenie Szkoly, spowodowane zmianq 

rozporzqdzenia regulujqcego przyznawania dotacji w ramach ustawy 0 dziaJalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, 

•	 niewielkiego zainteresowania doflnansowaniem dzia/alnosci edukacyjnej ze strony firm 
farmaceulycznych i innych sponsor6w instytucjonalnych, 

•	 przewidywanego (na podstawie osiqgni~tych przychod6w w2010 r.) znacznego obniz.enia przychod6w z 
lytulu 1%od podatku od os6b fizycznych. 
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Zarzqd apeluje do czlonk6w zwyczajnych by w tym trudnym okresie 2011 roku jednorazowo dobrowolnie 
zwi~kslyli wysokost wp{al z tylulu skladek oraz indywidualnych darowizn na rzecz dzialalnosci statutowej 
Oddzialu. 

Wszystkim Darczyncom, kt6rzy dotychczas wsparli finansowo lub rzeczowo dziatalnosG 
SZkoty serdecznie dZi~kujemy, Szczeg610we dane dotyczqce darczync6w i donatorow znajdujq si~ w 
naszych rocznych sprawozdaniach finansowych i merytorycznych publlkowanych na stronie 
internetowej Towarzystwa www.ptzca.pl 

Organizowanie Dni Alergii 
POCZqwszy ad 1996 r. przej~lismy ad Zarza..du Gl6wnego, organizowanie Dni Alergii w Krakowie, kt6re 

tradycyjnie adbywajq si~ zawsze wterminie zbliionym do pielWszego dnia kalendarzowej wiosny. 
Dni Alergii w Krakowie w okresie ostatniej kadencji wladz Oddzialu odbywtHy sil? wauli wykladowej Il Katedry 

ChorOb Wewn~trznych Collegium Medicum UJ przy ul. Skawinskiej 8w Krakowie, 
Na program katdego Onia Alergii skladajq si~: dwie sesje naukowo - szkoleniowe dla lekarzy (uczeslnicza.. w 

nich takze zainteresowane piel~gniarki) oraz sesjaedukacyjna dla pacjent6w polq,czona z kOlejnymi zjazdami 
absolwent6w SZkoly, Szczeg610wy program by} kaidorazowo odmienny. Do udzialu zapraszalismy kazdorazowo 
imiennie ok. 1200 lekarzy wg posiadanej bazy danych. Zapraszalismy rOwniez czlonk6w Oddzialu przesylajqC 
z8wiadomienia w komunikatach, ba..di oddzielne zaproszenia. Do udzialu wsesjach edukacyjnych zapraszalismy 
takie ok. 3000 absolwentow Szkoly, kl6rzy uczestnicza..c wnich mogli zaktualizowac zas6b posiadanej wiedzy_ 

o Dniach A\ergii informowalismy w krakowskich mediach, a takie na afiszach wysylanych z proSba.. 0 ich 
wywieszenie do ok. 600 Zaklad6w Opieki Zdrowotnej (poradnie, oddzialy szpitalne, praktyki lekarskle i 
piel~gniarskie) wojew6dztwa malopolskiego. 

W Oniach Alergii brafy udzial, finansujqc ich organizacj~, liczne finny farmaceutyezne, kosmetyczne oraz 
rozprowadzajqce urzqdzenia dla alergik6w. Odbyly si~: 

•	 XVI Dzien Alergii wKrakowie wdniu 24 marca 2007 r. uczestniczylo w nim 180 lekarzy i pie\~gniarek 

70 absolwent6w i innych os6b 
•	 XVII Dzien Alergii wKrakowie wdniu15 marca 2008 r. uczestniczylo wnim 200 lekarzy i piel~gniarek 

90 absolwent6w i innych os6b 
•	 XVIII Dzien Alergii w Krakowie wdniu 21 marca 2009 r, uczestniczylo wnim 160 lekarzy i pjel~gniarek 

80 absolwent6w i innych os6b 
•	 XIX Dzien Alergii w Krakowie wdniu 20 marca 2010 r. uczestniczylo w nim 220 lekarzy i piel~gniarek 

120 absolwent6w i innych os6b 
• XX Dzien Alergii w Krakowie wdniu 19 marca 2011 r. uczestniczylo wnim 250 lekarzy i pielfil9niarek 

70 absolwent6w i innych osob 
Ogolem worganizowanych Oniach Alergii wokresie sprawozdawczym uczestniczylo: 
- lekarze i piel~gniarki 1010 os6b 
- abso!wenci i inne osoby 430os6b 

Dziatalnosc edukacvina na rzecz cz~onk6w 

Prowadzimy jq stale, od lat wysylajqc do Panstwa nasze komunikaty i dola"czajC\.c do nich rozliczne materialy 
informacyjne 0 schorzeniach alergicznych, otrzymywane ad firm farmaceutycznych lub inne, przybliiaj~ce np. 
dzialalnosc naszych czlonk6w wspierajqcych. 

Za kadencji aktualnego Zarzqdu, od maja 2007 r. w/qcznie z niniejszym, wysylalismy Panstwu 11 naszych 
komunikatow lub innych powiadomien 0 organizowanych spotkaniach lub wykfadach. Najcenniejszymi 
materialami informacyjnymi byly jak dotqd ALERGIA ASTMA, pismo wydawane przez firm~ GlaxoSmithKline, 
kt6ra wspiera nas wtym od wielu lat, oraz materia/y otrzymane od innych firm farmaceutycznych. 

Pomoc Chorym na schorzenia alergiczne 
Dzialalnosc t~, polegajqcq na zbieraniu srodk6w pieni~i.nych i udzielaniu z nich zasHk6w niezamoi.nym 

chorym ez/onkom naszego Oddzialu, rozpo.cz~lismy w 1993 r. Zbieralismy na POMOC srodki finansowe z 
darowizn naszych czlonk6w zwyczajnych i od czlonk6w wspierajqcych, przeznaczalismy tei na ten eel sroclki 
pochodzqce z cz~sci skladek. Kontynuujemy jq nadal, chot z pewnymi ograniezeniami wynikajqcymi z braku 
srodk6w. 

Zasilki przyznawane Sq jednorazowo na okres 6-ciu miesi~cy i wyp/acane wzaleznosci od wysokosci 
przyznanego zasilku wea/osci, lub ratami przekazami pocztowymi, aostatnio przelewami bankowymi. 
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Sprawne prowadzenie tej akcji zawdzi~czamy spofecznej pracy cz~onk6w Komisji ds. zasilkow, dziaf8j<1..c9j ad 
pocz9.tku pod przewoclnictwem dr hab. mad. Grai.yny Czemiawskiej-Mysik z udzialem p. p. Barbary Puzio i Anny 
Kr61. 

Wostalnim okresie odnolowujemy zmniejszaja.cq si~ Iiczb~ wniosk6w 0 przyznanie zasilk6w. 

Dzia~alnosc interwencyjna 
W okresie kadencji starania, w kl6rych uczeslniczylismy 0 wpisanie na Ijst~ lek6w refundowanych lekew 

polqczonych Ij. zawierajetcych w jednym inhalatorze dlugo dzialaja..cy betamimetyk (Iek rozkurczowy) oraz 
odmiejsGOwo dzia1ajqcy kortykosteroid zostaly pozytywnie zalatwione. 

Wspieralismy takze naszych czlonk6w w ich rozllych indywidualnych potrzebach. 

Zrzeszanie i szkolenie pielegniarek 
W okresie sprawozdawczym Srodowiskowe Kola Piel~gniarstwa Alergologicznego z r6znych przyczyn nie 

wykazywalo wi~kszej aktywnosci z uwagi na zaoczne studia wyzsze aktywistek Kola. Piel~gniarki - czlonkowie 
Kola prowadza.. zaj~cia w kursach Szkoly dla Chorych na Astm~ W poszGzeg6lnych filiach oraz 5zkolenia o56b 
hospilalizDwanych w klinikach II Katedry Chorob Wewn~trznych CMUJ. Aktywnie uczestnicza..przy organizowaniu 
Dni Alergii. 

Walny Ziazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegat6w PTZCA 
Odb~dzie si~ w pazdziemiku br, (szczeg6l0wy lermin ustali Zarzqd Gl6wny) w Krakowie. B~dCl. w nim 

uczeslniczyc delegaci naszego Oddzialu, kt6rzy zostanet wybrani na naszym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo
Wyborczym. Zadaniem Walnego Zjazdu b~dzie wybOr wladz calego Towarzystwa na now9. czteroletni~ kadencj~, 

a lakie nakreslenie kierunk6w jego dzialania do 2015 roku. Zawiadomienie naszym delegatom wyslemy na 
pismie. 

Biuro Oddzia~u 

W okresie kadencji w dalszym ciC\9u dzialalo biuro OddziaJu, ale zostalo przeniesione do innego, nieco 
mniejszego pomieszczenia. Obecnie znajduje si~ ono na II pi~trze gl6wnego budynku II Katedry Chareb 
Wewn~trznych eM UJ w Krakowie przy ul. Skawinskiej 8, W lokalu wynajmowanym od Szpitala 
Uniwersyleckiego. Dojscie do biura wskaze portier z portierni gl6wnej. 

Biuro Oddzialu prowadzi sprawy organizacyjne i administracyjne Oddzialu oraz wszystkich Filii Szkoly dla 
Chorych na Aslm~. 

Wbiurze Oddzialu i Szkoly zalrudnione Set dwie osoby, ICl.cznie na 0,8 etatu. Wokresie IV kwartalu 2010 r. i I 
p61roczu 2011 r. na skutek choroby kierownika Biura liczba zatrudnionych byla wi~ksza w tym samym wymiarze 
czyli 0,8 etatu. 

Przypominamy numery telefon6w: przez central~ II Katedry 124305266 w. 314 oraz bezposredni 1elefon· 
fax 12431 23 45 z automatyczn'l. sekretarkq czynny cat'l. dob~l Podajemy nasz adres elek1roniczny 

[ptZCa.okr@op. pll 

Rachunkowosc Oddzia~u 

Rachunkowosc prowadzona jest obecnie przez profesjonalne Malopolskie Centrum Finansow i 
Rachunkowosci Sp. z 0.0. w Krakowie ul. Stradomska 11/2. Roczne sprawozdania finansowe zawierajqce 
wprowadzenie, bilans, rachunek strat i zysk6w i informacj~ dodatkowq sCI. przekazywane do Urz~du Skarbowego 
Krakow Stare Miasto. Roczne sprawozdania finansowe, a taki.e roczne sprawozdania merytoryczne zgodnie z 
obowiC\,zujqcymi przepisami skladane sa..: w ZG PTZCA, Departamencie Poiytku Publicznego Minislerstwa Pracy 
i Polityki Spolecznej, w Krajowym Rejestrze Setdowym. Publikowane Sq r6wniei na stronie intemetowej 
www.ptzca.pl oraz slronie internetowej Departamentu Poiytku Publicznego MPiPS. 

FINANSE ODDZIAlU 
(na podstawie rocznych sprawozdari finansowych) 

Przychody i wydatk\ w okresie sprawozdawczym 

Staramy si~ nie zanudzac Panstwa tyrr; sprawami, jednak naszq zasad'l. jest prowadzenie gospodarki w 
spos6b przejrzysty i poddany kontroli spolecznej. Sa.. to przeciez srodki pochodzqce z Panstwa wplat, a takie 
z wplat czlonk6w wspieraja..cych oraz roi:nych inslytucji i firm finansuja.cych nasza.. dzialalnosc np. w zakresie 
prowadzenia Szkoly dla Chorych na Astm~. Naszym obowiCl.zkiem jest wi~c wyliczenie sl~ ze srodk6w, kt6re 
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nam powierzono. Dla ulalwienia dane liczbowe podamy w formie zestawienia przychod6w i wydatk6w za okres 
sprawozdawczy obejmuj9,cy lata 2007 do 2010. 

Zostaly one opracowane na podstawie rocznych sprawozdan finansowych, sprawdzonych przez Komisw 
Rewizyjnq Oddzialu, zatwierdzonych w obowiqzujqcym trybie rocznych sprawozdan finansowych i 
merytorycznych zatwierdzanych corocznie pILez Nadzwyczajne Walne Zebrania Oddzialu. 

PRZYCHOOY 

Lp.	 Struktura przychod6w 2007 2008 2009 2010 Razem 

Przychody z dzialalnosci 
statutowej w tym	 33.040,00 80.212,11 74,031,00 68,296,l)O 255,~79j11 

1.	 Skladki czlonk6w zwyczajnych 5.920,00 6.037,70 4.265,00 6.206,00 22.428,70 

2.	 Oarowizny czlonk6w zwyczaj

nych na pomoc 320,00 274,41 466,00 2,090,00 3,150,41 

3.	 Darowizny instytucji l1a dzialalno 

s6 statutowq 6.000,00 50.000,00 43.000,00 40.000,00 139.000.00 

4.	 Wplata Zarza,.du Gl6wnego 
PTZCA 3.000,00	 3.000,00 

5.	 Inslylul Praw Pacjenla 10.000,00 10.000,00 

6.	 Przychody z lytulu Onia Alergii 17.800,00 23.900,00 16.300,00 20.000,00 78.000,00 

Przychody dzialalnosci poiytku 
publicznego 53.741,33 56.662,64 53.995,40 47.291,30 211.690,67 

7.	 Przychody z 1% podatku dochodo 
wego od os6b fizycznych 10.241,33 23.562,64 15,695,40 10.141,30 59.640,67 

8,	 Dotacje samoILC\dowe 9.000,00 19.100,00 -13.800,00 14.200,00 56.100,00 

9.	 Darowizny os6b prawnych na dzia 
laln05C Szkoly dla Chorych na 

34.500,00 14.000,00 24.500,00 22.950,00 95.950,00
Astm~ 

Pozostale przychody	 6.185,16 5.576,38 2.894,14 9.034,52 23.690,20 

10,	 Oofinansowanie PFRON ztylulu 
Zalrudnienia niepelnosprawnych 4.115,24 4.337,88 - _ 623,12 ~ 9.076,24 

11.	 Kaucja Z8 nie zwrocone pikflome
try 2.069,92 1.238,50 2.271,00 3.976,75 9.556,17 

12.	 P020stale przychody 5.057,77 5.057,77 

13.	 Rei.nica dodatnia przychody 

finansowe 1,01 181,55 252,55 123.24 558,35 

Ogo/em przychody	 92,967,50 142.632,68 131.173,09 124.745,06 491.518,33 

Jak wynika z zeslawienia, przychody od 2007 r. utrzymujq si~ z niewielkimi wahaniami na podobnym 
poziomie. 

Poz. 1.,2. Przychody ze sktadek i darowizn cztonk6w ulrzymuja.. sili! z mafymi r6inicami na podobnym 
poziomie, poniewaz od drulszego czasu nie zostaty podniesione skladki minimalne, a zmniejszenie liczby 
czlonk6w nie pozwala na podwyiszenie ich kwoty. Apelujemy do wszystkich czlonk6w 0 dobrowolne 
podwyiszenie skladek minimalnych i terminowe ich wplacanie, co obnity koszty zWiqzane z monitowaniem 0 ich 
zap!at~. 

POZ. 3. Wysokosc tych wplat jest zr6Znicowana w poszczeg61nych latach wzaleinosci od decyzji darczyncy 
(wplata na cele statutowe lub wplata zadeklarowana np. na prowadzenie Szkoly). 

Pozk, 5. W okresie sprawozdawczym olrzymalismy jednorazowCl, dotacj~ z Instytutu Praw Pacjenla ora, 
zWfotnCl, poi.yczk~ z Zarzqdu GI6wnego PTZCA 
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Paz. 6. Wysokosc przychod6w z tytutu Dnia Alergii jest uzalein(ona od zainteresowania uczestnictwem w 
nim firm, ktore partycypuja.. wkosztach organizacji. 

Poz. 7. Wplaty z tytulu 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych uzyskano po raz pierwszy w 2006 roo 
po aktywnej promocji i informacji skierowanej do czlonk6w j sympatyk6wj wzwia..zku z uzyskaniem przez Oddzial 
W 2005 r. statusu organizacji poiytku publicznego. W okresie sprawozdawczym wysokosc tych wplat obrazuje 
pozycja Nr 7 powyzszego zestawienia. Mirna znacznego zaangaiowania w ich pozyskiwanie lj. druk ulotek i 
wysylanie ich do cZlonk6w, lekarzy uczeslnikow Dni Alergii oraz absolwentow Szkoly. pism do kilkuset blur 
rachunkowych z prosba., 0 rekomendowanie naszego Oddzialu, zakupu programow wypelniania PIT-ow i 
zamieszczanie ich na naszej stronie internetowej do bezplatnego wykorzystania przez podatnik6w wielkosc tych 
srodkow jest od nas calkowicie niezaleina i zalezy od decyzji podatnik6w. SWladczq 0 tym r6tnice wplat w 
poszczeg61nych latach. 

Paz. 8. Dotacje samorz<\dowe maja.. coraz wi~kszy udzial w finansowaniu Szkoly. co ma lwia..z.ek L 

regulacjami ustawy 0 dziala\nosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, kl6ra zobowiqzuje samol'Zqdy do 
wsp6/pracy z organizacjam~ pozarzqdowymi. Mirna staran Oddzia{u konkretna ich wysokosc zalezy wyl9,cznie cd 
decyzji samorza..d6w, ktore jednak obniiaja.. ich wysokosc wstosunku do proponowanych przez nas w skfadanych 
ofertach. 

POZ. 9. Oarowizny na dzialalnosc SzkcHy wposlGzeg61nych latach Sq zr6znicowane i tal< jak w punkcie B 
zalezq od decyzji darczyncow, kt6rzy swoje darowizny wplacajq na cele statulowe lub np. na prowadzenie Szkoly 

Na pozostate przychody skladaja., si~ kaucje za nie zwrocone pikflometry itp. 

Struktura koszt6w za okres 2007·2010 

L.p.	 Rodzaj koszt6w 2007 2008 2009 2010 Razem 

Koszty bezposrednie realizacji 

zadan statutowych, W tym 20.883,12 20.223,25 17.941,27 20.843.51 79.891,15 

1.	 Zasilki na rzecz czlonk6w 917,00 930,78 1.012,75 1.231,56 4.092,09 

2.	 Dzialalnosc na rzecz czlonk6w 1.904,64 1.797,61 1.173,37 1.367,17 6.242,79 

3.	 Koszly Dnia Alergii 15.169,06 16.154,88 9.198,30 15.894,00 56.416,24 

4.	 Koszly Zjazdu Absolwentow 5.236,07 5.236,07 

5.	 Koszty ZG PTZCA 2.892,42 1.339,98 1,320,78 2.350,78 7.903,96 

Koszty bezposrednie dziatalnosci 

poiytku publ\cznego, wtym 38.722,86 55.057,87 55.688.55 55.054,68 204.523,96 

6.	 Koszty uzyskania 1% podalku· 
"
,.'

, 

._. ..~. 3:'365,81 4.259,60 4.110,00 6.386,86 ,18.122,27 
"

7.	 Koszty lqczne Szkoly dla Chorych 

Na Aslm~ 35.357,05 50.798,27 51.578,55 48.667,82 186.401,69 

Koszty posrednie (wsp6Ine) 

administracyjno·gospodarcze 
44.400,36 53.804,22 53.229,90 58.205,87 209.640,35wtym: 

1) Arnortyzacja 3.499,00	 3.499,00 

2) Zuzycie materia/ow	 3.836,33 5.682,96 4.529,15 5.341,58 19.390,02 

3) Uslugi obce	 6.190,38 13.341,11 14.221,82 16.786,93 50.540,24 

4) Podatki i oplaty	 150,00 370,00 430,00 90,00 1.040,00 

5) Wynagrodzenie pracownik6w '26.444,02 30.110,86 29.280,18 33.194,90 119.029,96 

6) Ubezpieczenia spoleczne 3.335,16 2.950,09 3.134,06 2.120,06 11.539,37 

7} Podr6i.e sluzbowe	 811,61 548,39 491,50 672,40 2,523,90 

8) Pozostale koszly	 133,86 800.81 1.143,19 2.077,86 

Razem	 104.006,34 129.085,34 126.859,72 134.554,69 494.506,09 
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Z poszerzeniem form dziaralnosci i przychod6w z tym zwiqzanych, Iqezy si<;! koniecznosc ponoszenia 
zwi~kszonych koszt6w, 

K05Zty bezposredniej rea Iizacj i zadan statutowych W okresie sprawozdawczym utrzymuj~ si<;! wpodobnej 
wysokosci, Set to: zasilki i dziatalnosc na rzeez czlonk6w, k05Zty Dni Alergii, Koszty Zjazdu Absolwent6w, koszty 
ZG PTZCA. 

Koszty bezposrednie dzialalnosci poiytk.u publicznego w okresie sprawozdawczym ksztaaowaly si~ 

proporcjonalnie do liczby Filii oraz kurs6w Szkoly dla Chorych na Astm~. Wzrastaly koszty uzyskania 1 % od 
os6b fizycznych. 

Koszty posrednie (wspolne) administracyjno-gospodarcze w okresie sprawozdawczym byly scisle 
powiqzane z zakresem prowadzonej dzialalnosci, goyz W odpowiedniej wysokosci dotyczyly tej dzialalnosci i 
obejmowa!y: amortyzacj~, zuzycie materiat6w, uslugi obce, podatki i op/aty, wynagrodzenie pracownik6w, 
ubezpieczenie spofeczne, podroze sluibowe oraz pozostale koszty. 

Prowadzenie bezposredniej dzialalnosci stalutowej oraz dzialalnosci poiytku publicznego bez ponoszenid 
tych posrednich k05Zt6w og61nej dzialalnosci nie bylo by moiliwe, 

Podstawq cz~sci9. skladowa tych kosztow stanowiq koszty wynagrodzenia i ubezpieczenia pracownik6w biura 
oraz uslugi obce, awnich koszty prowadzenia rachunkowosci. 

Wynik 

2007 2008 2009 2010 Razem 

Ogolem przychody 92.967,50 142,632,68 131.173,09 124.745,06 491.518,33 

Razem koszly 104.006,34 129.085,34 126,859,72 134.554,69 494,506,09 

Wynik ·11.038,84 + 13.547,34 +4.313,37 ·9.809,63 ·2,987,76 

Jak uprzednio wspomniano uzyskiwane przychody Sq niemal calkowicie uzaleznione cd czynnikow 
niezaleznych ad Oddzialu (wplaty darczync6w, dotacje samorzqdowe, wplaty 1 %, wysokosc wplat 
skladek Gzlonkow). Koszty og61ne s,\ zalezne od zakresu realizawanych zadan statutowych oraz zadan 
z zakresu pozytku publicznega. SWiadczq a tym wyniki dzialalnasci Oddzialu, Ij. porownanie 
osiqgni~tych przychod6w i poniesionych koszt6w, kt6re ksztaltujq siEi! r6znorodnie w poszGzeg61nych 
latach. Efeklem dzialalnosci za okres sprawozdawczy jest lqczna strata w wysokosci 2.987,76 zl. Dla 
por6wnania strata w akresie 2003-2006 wyniosra 5,527.77 zl. Przez caly okres sprawozdawczy 
dqzylismy do maksymalnego zr6wnowazenia przychod6w z kosztami. Calkawicie nie udalo nam si~ to 
w roku 2010, kiedy uzyskane przychody z 1 % okazaly si~ bye faktycznie nizsze 0 ok. 15000,00 zl ad 
zaplanowanych. Slwierdzic nalezy, ze a wysokosci faktycznie osiqgni~tych przychod6w z 1%zgodnie z 
przepisami obowiqzujqcymi ad 2 lat) oddziar dowiaduje si~ dopiero w pierwszej dekadzie sierpnia, kiedy 
to brak jest juz mozliwosci skorygowania uprzednio podj~tych decyzji a zakresie dzia!an. Spowodowa!o 
to poniesienie stralY w roku 2010 w wyjqtkowej wysokosci 9.809,63 zl i zarzutowalo na og61ny wynik 
(stratEi!) w okresie kadencji. 

PROSIMY 0 OPLACENIE SKLADEK I 0 WPLATY NA POMOC 

Sq one waznym zr6d!em przychodow Oddzialu. Skladki to nie tylko niezb~dne srodki finansowe na 
dzialalnosc, ale takze sygnal dla Zarzqdu od cz!onk6w, ze si~ poczuwajq do przynaleznosci i akceptujq 
naszq dzialalnose. Wzalaczeniu - przekazy na aD/aeenie skladek. Z przekazow tych moina skorzystac 
takze wplacajqc darowizn~ na rzecl Oddzialu. 

Liczymy na to, ze dokonujqc rozliczenia PIT uwzglEi!dniliscie Paristwo nasz Oddzial jako beneficjenta 
odpisu 1 %od podatku od dochodu za co dzi~kujemy. 

Polecamy si~ Panstwa pami~ei na przySZfy rok i serdecznie prosimy 0 wplaty 
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PROGRAM DZIAlALNOSCI NA NAST~PNI\ KADENCJ~ 

Ust{!pujqcy Zarza"d stwierdza, it wi{!kszosc zaleceri Walnego Zebrania z 2007 r. zostala zrealizowana, chat 
na pewno nie w pelnym wymiarze. Proponuje Walnemu Zebraniu uchwalenie dla kolejnych wtadz Oddzialu 
kontynuacji i poszerzenia dotychczasowego programu dzialania: 

• Poszerzenie dzialalnosci Szkoly dla Cl10rych na Astm~, gdyi liczba dotychczas przeszkolonych, W 

por6wnaniu do liczby cierpia"cych na astm{! oskrzelowq, wskazuje na tak<\. potrzeb~, Niezb~dne jest obj~ie 

szkoleniem w wi~kszym nii dotychczas stopniu os6b mlodych i w wieku "produkcyjnym", kt6rym to szkolenie 
umoiliwi przedluzenie aktywnosci zawodowej i polepszy komforl codziennego zycia, a takie obj~cie szkoleniem 
dzieci i rodzic6w. Konieczne wydaje si~ przybliienie dZialalnosci Szkoly do miejsc zamieszkania potencjalnych 
sluchaczy przez organizowanie kolejnych Filii SZkoly na terenie waj. Matopolskiega, a w razie potrzeby takie i 
sqsiednich 

• Kontynuowanie dotychczasowej dzialalnosci informacyjnej, rozwaienie moiliwosci wydawania 
okresowego biuletynu dla czlonk6w, ukazuja"cego si~ w regularnych terminach. 

• Wi~ksze wykorzystanie Intemetu dla edukacji ehoryeh oraz promowania dzialalnosci Szkoly. 
• Wspieranie wszelkich iniejatyw zmierzaja"cych do rozwijania dzialalnosei informacyjnej i edukacji dla 

ehorych na sehorzenia afergiczne. 
• Kontynuowanle organizacji Dni Alergii, jako tradyeyjnej i sprawdzonej formy dzialalnosci statutowej i 

rozwaienie moiliwosei innyeh podobnych dzialar'! zgodnyeh ze statutem Towarzystwa. 
• Zintensyfikowanie dziatafi Srodowiskowego Kola Piel~gniarstwa Alergologicznego. Obj~cie szkoleniem 

piel~gniarek jako edukator6w, by przez nie dotrzec do wi~kszej liezby ehorych potrzebuja"cych informaeji 
zwlaszcza wmniejszych miejscowosciaeh wojew6dztwa. 

• Dalsze starania 0 obnizk~ een lek6w dla ehorych na sehorzenia alerg~czne, a takze kontynuowanie i 
poszerzanie dzialalnosci charytatywnej (POMOC CHORYM) 

• Zwi~kszenie aktywnosci w pozyskiwaniu srodk6w finansowyeh na dzialalnosc statutowq, przez 
poszukiwanie nowych sponsor6w i r6inyeh zr6del jej f1nansowania, zwlaszeza lokalnych - oa terenach gdzie 
dzialajq Filie Szkoly, a takze pozyskiwanie srodk6w z funduszy europejskich. 

• Dalsze usprawnianie dziatalnosci biura OddziaJu i dostosowywanie jego organizaeji, wyposaienia 
i obsady do wzraslajqeyeh zadar'!. 

W zwiC\.zku z zamiarem poszerzenia informacji 0 schorzeniach alergicznych dla ezlonk6w Oddzialu przy 
pomocy medi6w elektronicznyeh (sms, internet) prosimy 0 wypelnienie zala"czonej ankiety i zloienie jej w trakcie 
Walnego Zebrania lub przeslanie pocztq pod adres Oddzialu. 

Wszystkim Czlonkom ; ich Rodzinom, Sympatykom oraz Cz/onkom Wspieraja.cym Oddzialu 
ust~pujitcy Zarzitd dzi~kuje za dotychczasowit wsp6Iprac~, iyczy duio zdrowia, proszitc 0 liczntt 
obecnosc na Walnym Zebraniu. r 

Za Zarzqd Oddzialu 
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