SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KROPLA ŻYCIA
IM. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ za 2015 rok

1.

Dane rejestracyjne Fundacji

Nazwa: Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej
Adres: ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
Telefon: 32 317 14 26
e-mail: biuro@kroplazycia.pl
Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej została utworzona w dniu 7 kwietnia
2010r. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2949/2010, a jej założycielami są
osoby fizyczne Pan Mieczysław Barański oraz Pan Ryszard Mróz.
Kapitał założycielski Fundacji wynosi 10 000 zł i został w całości opłacony przez
Fundatorów. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 12.05.2010.
KRS: 0000356025
NIP: 2220877858
Regon: 241589977
Zarząd Fundacji:
W roku 2015 i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania merytorycznego członkami
Zarządu Fundacji byli:
Marcin Strządała – Prezes Zarządu (do 09.06.2015), Członek Zarządu (od 09.06.2015)
Edward Długaj – Prezes Zarządu (od 09.06.2015)
Łukasz Falgier – Wiceprezes Zarządu (od 09.06.2015)
Jacek Olszewski – Członek Zarządu
Cele statutowe:
1. Ratowanie życia i zdrowia chorych, zwanych dalej pacjentami, na nowotwory krwi
i choroby pokrewne.
2. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o krwiodawstwie, krwiolecznictwie
i przeszczepach szpiku kostnego.
3. Promocja i poprawa ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa,
krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego.
4. Tworzenie i promocja programów zapobiegania i zwalczania chorób krwi.
5. Tworzenie i popularyzacja programów poprawy zdrowotności polskiego społeczeństwa w
zakresie chorób krwi.
6. Promowanie krwiodawstwa w społeczeństwie polskim i za granicą.
7. Integracja środowisk promujących programy ochrony zdrowia i poprawy zdrowotności,
także wspierających działania instytucji i organizacji charytatywnych.
8. Wspierania ośrodków medycznych przygotowujących i dokonujących zabiegi
przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
9. Ustanowienie stypendiów dla młodych i utalentowanych sportowców według „Regulaminu
przyznawania stypendium młodym sportowcom”.
10. Objęcie opieką małoletniej Liliany Olszewskiej (córki Agaty Mróz-Olszewskiej) poprzez
założenie funduszu celowego wspierający jej rozwój.

2.
Opis działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Organizowanie zjazdów, posiedzeń i konferencji naukowych o zasięgu lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
2. Organizowanie imprez, koncertów i memoriałów mających na celu promocję
krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego w Polsce i za granicą.
3. Inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie hematologii.
4. Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń
i standardów postępowania w zakresie chorób krwi.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie objętym niniejszym
Statutem.
6. Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób krwi
w społeczeństwie.
7. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi
w zakresie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego w Polsce.
8. Możliwość pomocy informacyjnej, finansowej i prawnej ludziom chorym na choroby krwi.
9. Możliwość finansowania i współfinansowania stypendiów dla lekarzy chorób krwi oraz
naukowców zajmujących się chorobami krwi, a także dla osób fizycznych i prawnych
związanych z promocją krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego.
10. Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków i innych niezbędnych środków dla
celów wymienionych w § 9 pkt 3.
11. Zorganizowanie i finansowanie banku dawców szpiku.
12. Prowadzenie na rzecz pacjentów szkoleń, kursów i wykładów oraz wydawanie broszur
związanych z leczeniem metodą przeszczepiania szpiku.
13. Działanie na rzecz budowy świadomości społecznej dotyczące osób potrzebujących
pomocy, ubogich i chorych.
3.

Opis głównych działań przeprowadzonych w 2015 roku

Akcja promowania 1% dla Fundacji
Od początku 2015 roku Fundacja prowadziła działania mające na celu promocję przekazania
1% podatku. Podczas akcji promocyjnej przeprowadzona została szeroka kampania
internetowa zachęcająca do przekazania Fundacji 1% podatku.
Prelekcja w Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej
w Tychach
22 stycznia Prezes Fundacji, Marcin Strządała wraz z Panią Aleksandrą Dyląg, Kierownikiem
Działu Organizacyjnego RCKiK w Katowicach, przeprowadzili prelekcję dla uczniów
Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Tychach oraz
uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Spotkanie miało charakter przede wszystkim
edukacyjny, zwracający uwagę dzieci na postawę Patronki Fundacji i Szkoły Agaty MrózOlszewskiej oraz informujący o działaniu Fundacji. Uwagę uczniów skierowano także na
krwiodawstwo oraz potrzebę okazywania wzajemnej życzliwości, szacunku i wspierania
potrzebujących pomocy.
Patronat honorowy II Memoriału im. Joanny Meissner
Do Fundacji z prośbą o pomoc w organizacji akcji krwiodawstwa oraz objęcie honorowym
patronatem wydarzenia zwróciły się organizatorki Memoriału im. Joanny Meissner
w Świdwinie. Turniej siatkarski jest organizowany na cześć Joanny Meissner, mieszkanki
Świdwina, która zmarła na białaczkę w wieku 20 lat. Jej marzeniem było, aby po wygranej
walce z chorobą uwrażliwiać i uświadamiać ludzi na problematykę szpiku kostnego.
Memoriał Joanny Meissner był dla organizatorek (koleżanek dziewczyny) okazją do
przeprowadzenia akcji krwiodawstwa oraz rejestracji dawców szpiku kostnego przy
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współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Fundacja
objęła patronatem to wydarzenie, podnosząc zarazem jego rangę i znaczenie, w środowisku
lokalnym i regionalnym, dla promocji szczytnych idei poprzez sport i edukację.
Patronat projektu „Kropla dla życia”
Fundacja Kropla Życia została poproszona o wsparcie patronatem honorowym
prospołecznego projektu „Kropla dla życia”, którego realizatorami była grupa uczniów
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa
Chałubińskiego w Myślenicach. W ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, uczniowie pod
opieką nauczyciela przeprowadzili wśród społeczności szkolnej działania promujące
krwiodawstwo i wzajemne wsparcie osób potrzebujących oraz nawiązali współpracę
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Krakowie, celem przeprowadzenia akcji
krwiodawstwa.
Objęcie patronatem Wielickiego Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej
dziewcząt
W dniach 15-19 kwietnia w Wieliczce odbywał się Finał Mistrzostw Polski Juniorek w piłce
siatkowej dziewcząt. Organizatorem był MKS MOS Wieliczka, który zaprosił Fundację
Kropla Życia do objęcia wydarzenia patronatem. W inauguracji Finału wzięli udział
przedstawiciele Fundacji- Fundator Mieczysław Barański i Jacek Olszewski z córką Lilianą,
którzy życzyli uczestniczącej młodzieży życzliwej rywalizacji i szacunku oraz zachęcali
zgromadzonych do zwrócenia uwagi na niesienie pomocy potrzebującym. Z prelekcją
dotyczącą zdrowia i odpowiedzialności za ratowanie zdrowia i życia zwrócił się prof. Janusz
Skalski, wybitny kardiochirurg. Spotkanie było okazją do promocji krwiodawstwa,
transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego poprzez sport, kulturę i edukację.
Objęcie patronatem akcji krwiodawczej i szpikowej w Kleszczowie
Fundacja rozpoczęła współpracę z Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK
Kleszczów. Wspomniany klub od wielu lat organizuje akcje krwiodawstwa i rejestracji
potencjalnych dawców szpiku kostnego, przy współpracy z RCKiK w Łodzi oraz Łódzkim
Ośrodkiem Dawców Szpiku. Każdorazowo akcje krwiodawstwa (odbywające się co dwa
miesiące) przynoszą kilkanaście litrów zebranej krwi, co pozwala pomóc wielu
potrzebującym.
Zmiany osobowe we władzach Fundacji
9 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego zmieniono skład zarządu
oraz poszerzono grono radców. Obecny Prezes Zarządu Marcin Strządała zrezygnował
z pełnienia dotychczasowej funkcji i został Członkiem Zarządu do Spraw Sportowych.
Prezesem Zarządu Fundacji został Pan Edward Długaj, Wiceprezesem Pan Łukasz Falgier.
W Zarządzie Fundacji pozostał Jacek Olszewski. Do Rady Fundacji przystąpili natomiast
Pani Joanna Stępień, Pani Dorota Stasikowska-Woźniak, Pani Prof. Sławomira KyrczKrzemień, Pan Prof. Jan Klimek, Pan Prof. Zbigniew Gąsior.
Pomoc w organizacji przedsięwzięcia „Składaki w plenerze”
W dniach 12-14 czerwca odbywały się prospołeczne warsztaty dla osób po przeszczepach pod
hasłem: „Tak dla Transplantacji”. Organizatorem wydarzenia były Śląskie Centrum Chorób
Serca z Zabrza oraz stadnina koni Ewex Arabians we współpracy z Fundacją Kropla Życia
im. Agaty Mróz-Olszewskiej. W ramach przedsięwzięcia odbyły się spotkania promujące
transplantację i ratowanie życia, zajęcia z psychologami, hipoterapię dla dzieci po
przeszczepach, a także warsztaty malarskie.
Wakacyjna Kropla Życia
Wakacyjna Kropla Życia w roku 2015 odbywała się pod Honorowym Patronatem
Narodowego Centrum Krwi. Fundacja podjęła współpracę z kilkunastoma organizatorami
różnorodnych wydarzeń ogólnopolskich, w tym: Tour de Pologne, Memoriał Janusza
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Kusocińskiego w Szczecinie, Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, Święto
Wojska Polskiego w Piekarach Śląskich, piknik sportowy w Katowicach, piknik edukacyjny
„Bezpieczny powrót do Szkoły” w Mysłowicach oraz w małej miejscowości Leśna k. Żywca.
Podczas tych wydarzeń zostały przeprowadzone akcje krwiodawstwa i rejestracji
potencjalnych dawców szpiku kostnego, co zaowocowało jeszcze większą współpracą
z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Krakowie,
Warszawie, Szczecinie.
W propagowanie krwiodawstwa włączyli się Ambasadorowie Wakacyjnej Kropli Życia,
a wśród nich: Marcin Daniec, Robert Korzeniowski, Tomasz Gollob, Andrzej Supron, Jan
Furtok, gen. Zbigniew Meres.
Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk: ambasadorów, sportowców, społeczności lokalnych,
przy wsparciu mediów udało się pozyskać wiele litrów krwi, która zabezpieczała wakacyjne
niedobory. Pozwoliło to także na szerszą promocję krwiodawstwa, transplantacji
i przeszczepu szpiku kostnego wśród całego społeczeństwa.
Przyznanie tytułu Rycerza Kropli Życia
26 lipca Prezes Fundacji Edward Długaj wraz z Fundatorem Mieczysławem Barańskim
mianowali Rycerzem Kropli Życia ks. Piotra Sadkiewicza, Proboszcza Parafii Św. Michała
Archanioła w Leśnej. Ks. Proboszcz tej małej miejscowości na żywiecczyźnie od wielu lat
prowadzi regularne akcje krwiodawcze, każdorazowo zakończone sukcesem- zebrania ponad
30 litrów krwi. W niemal trzytysięcznej parafii honorowymi krwiodawcami i zarazem
potencjalnymi dawcami szpiku kostnego jest ponad 600 osób.
Przyznanie tytułu Rycerza Kropli Życia i symboliczne otwarcie Filii Fundacji
13 października Prezes Edward Długaj wraz z Fundatorem Mieczysławem Barańskim gościli
w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie dokonali pasowania na Rycerza Kropli Życia Pana
Władysława Komarnickiego, który w lokalnym środowisku promuje krwiodawstwo
i transplantację. Spotkanie było okazją do podjęcia rozmów związanych z podjęciem
porozumienia o współpracy z klubem sportowym Stal Gorzów oraz z utworzeniem filii
Fundacji. Przy tej okazji Fundacja zwróciła się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa ze Szczecina z prośbą o przeprowadzenie akcji krwiodawstwa.
Otrzymanie praw autorskich do książki
W październiku 2015 roku Fundacja otrzymała prawa autorskie do książki „Ja i Oni Całe
Moje Życie”. Książka jest oparta na faktach, a prezentowana fabuła porusza problematykę
bardzo bliską działalności Fundacji. W życiu głównej bohaterki książki można odnaleźć
analogię do życia Agaty Mróz-Olszewskiej. Obie kobiety odznaczyły się w swojej walce
z chorobą chęcią życia. Książka została wydana początkiem 2016 roku.
Nawiązanie współpracy z MKS Będzin SA
Końcem października Fundacja nawiązała współpracę z klubem siatkarskim MKS Będzin SA.
Współdziałanie jest okazją do wzajemnej promocji i wsparcia działań związanych
z krwiodawstwem, transplantacją i przeszczepami szpiku kostnego poprzez sport.
Objęcie patronatem Turnieju Mikołajowego
Na zaproszenie organizatorów XXIX Międzynarodowego Halowego Turnieju Mikołajowego,
który odbywał się w dniach 5-6 grudnia w Legnicy, Fundacja Kropla Życia objęła patronatem
honorowym działania związane z promocją zdrowia poprzez sport. Okręgowy Związek Piłki
Nożnej podejmuje różnorakie działania z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, tolerancji
i wzajemnego szacunku. O pomoc w przeprowadzeniu akcji krwiodawstwa zwróciliśmy się
do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. Akcja pod hasłem: „Gramy
o życie” jako społeczna akcja edukacyjna była dla zgromadzonej społeczności okazją do
podarowania cennego daru zdrowia i życia.
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Dodatkowe działania prowadzone przez Fundację w 2015 roku:
Oprócz wymienionych działań prowadzonych przez Fundację w roku sprawozdawczym 2015
należy wyróżnić także:
- współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie
wsparcia merytorycznego
- szeroko rozwinięte działania obejmujące promocję działalności Fundacji poprzez
udoskonalenie strony internetowej i działalności w mediach społecznościowych
- podjęcie działań związanych z organizacją Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej
4.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik nr 1 sprawozdania dla Ministerstwa
Zdrowia.
5.

Przychody Fundacji wg źródeł ich powstania

W roku 2015 przychody Fundacji pochodziły głównie z darowizn osób prawnych oraz osób
fizycznych.
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Pozostałe przychody operacyjne
Razem

20 055,14 zł
12 195,12 zł
32 250,26 zł

Przychody z darowizn stanowią wpłaty :
Wpływy z 1 %
Pozostałe wpłaty osób fizycznych
Wpłaty osób prawnych

6.

16 275,14 zł
2 210,00 zł
1 570,00 zł

Koszty Fundacji w układzie rodzajowym

Ogółem w 2015r. koszty działalności Fundacji wyniosły 23 452,80 zł. Na powyższą kwotę
złożyły się następujące pozycje kosztów rodzajowych:
a) Zużycie materiałów i energii w kwocie 3 606,39 zł.
W układzie analitycznym przedstawiają się następująco:
Materiały biurowe
Pozostałe materiały
Zużycie energii

98,48 zł
2 056,91 zł
1 451,00 zł

b) Usługi obce w kwocie 8 004,54 zł
W układzie analitycznym wydatki z tego tytułu przedstawiają się następująco:
Czynsz
Usługi pocztowe
Usługi telekomunikacyjne
Pozostałe usługi

6 000,00 zł
607,14 zł
864,00 zł
533,40 zł

c) Wynagrodzenia w kwocie 8 400,00 zł
Na dzień 31.12.2015r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 0 etatu. W ramach realizowanych zadań była
zatrudniona osoba na podstawie umów zlecenia.
Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia.
d) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 0 zł.
Umowy zlecenia nie podlegały ubezpieczeniom społecznym.
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e) Pozostałe koszty w kwocie 3 441,87 zł
Na pozostałe koszty składają się następujące pozycje:
Przejazdy służbowe
Pozostałe

7.

2 915,37 zł
526,50 zł

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne Fundacji za 2015 r. wyniosły 21 811,33 zł .
W układzie analitycznym poszczególne pozycje kosztów administracyjnych przedstawiały się
następująco:
Materiały
Zużycie energii
Usługi:
czynsz
usługi telekomunikacyjne
usługi pocztowe
pozostałe usługi
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty

8.

869,39 zł
1 451,00 zł
8 004,54 zł
6 000,00 zł
864,00 zł
606,10 zł
534,40 zł
8 400,00 zł
3 086,40 zł

Przekazane darowizny

W 2015 r. Fundacja nie przekazywała darowizn.
9.

Koszty Fundacji według rodzajów prowadzonej działalności

Zgodnie z przyjętym w Fundacji Zakładowym Planem Kont, koszty operacyjne ujmowane są
również w odniesieniu do rodzaju prowadzonej działalności. W tym układzie koszty Fundacji
za 2015r. przedstawiały się następująco:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty administracyjne

10.

Wynik bilansowy Fundacji za 2015 r.

Przychody statutowe
Koszty statutowe
Wynik z działalności statutowej
Koszty administracyjne
Dochód na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.
Strata z całokształtu działalności Fundacji

11.

1 641,50 zł
21 811,33 zł

20 055,14 zł
1 641,50 zł
18 413,64 zł
21 811,30 zł
1 465,71 zł
- 1 931,95 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.

Na dzień 31.12.2015r. Fundacja dysponowała kwotą 12 613,86 zł z czego stan środków
pieniężnych w kasie wynosił 5,88 zł , a na rachunku bankowym 12 607,98 zł.
Fundacja prowadzi rachunek bankowy w Śląskim Banku Spółdzielczym w Katowicach.
12.

Pożyczki

Fundacja w roku 2015 roku nie udzielała pożyczek.
13.

Lokaty

Fundacja w roku 2015 nie posiadała lokat pieniężnych.
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14.

Aktywa finansowe

Fundacja w roku 2015 nie posiadała nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa
handlowego.
15.

Nieruchomości

Fundacja nie posiada nieruchomości.
16.

Aktywa Fundacji

Aktywa Fundacji stanowią:
1. Należności krótkoterminowe
a) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa razem

17.

10 072,00 zł
10 072,00 zł
12 613,86 zł
22 685,86 zł

Dane o zobowiązaniach Fundacji

Zobowiązania Fundacji stanowią:
1. Zobowiązania krótkoterminowe
a) z tytułu wynagrodzeń
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
c) pozostałe

18.

786,00 zł
590,00 zł
111,06 zł
85,00 zł

Działalność zlecona Fundacji

Fundacja nie realizuje zadań zleconych przed podmioty państwowe i samorządowe.
19.

Informacje podatkowe

Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych było regulowane terminowo.
Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, CIT-8 i VAT do odpowiedniego Urzędu
Skarbowego oraz deklaracje ZUS. W roku 2015 nie było przeprowadzanych kontroli
w Fundacji.
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