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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Fundacji Babci Aliny za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 

Sporządzone w dniu 5-go marca 2013 na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
06.04.1984 r o fundacjach (t.j. Dz.U.91.46.203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 
działalności fundacji (Dz.U.01.50.529).   

 
 

1. DANE REJESTROWE  
 

Nazwa organizacji: Fundacja Babci Aliny 

Siedziba:  Bogusławskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała 

Adres do korespondencji Bogusławskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała 

Poczta elektroniczna info@fundacjababcialiny.org.pl 

Data ustanowienia Fundacji 26.08.2011 

Data rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 

11.10.2011  

Numer KRS: 0000398781 

Numer NIP: 9372658893 

Numer Regon: 242758117 

 
Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.  W skład Zarządu wchodzą: 
 

 Janusz Holender – Prezes Fundacji  

 Ewa Holender – Członek Zarządu 

 Marek Szybiński – Członek Zarządu 

 Anna Wydrych  – Członek Zarządu 
 

 
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada w składzie: 
 

 Marian Pawleta – Przewodniczący Rady 

 Arkadiusz Podhorodecki 

 Teresa Kourdoulos 

 Paweł Skop 

 
Okres sprawozdawczy obejmuje czas od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  
 
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister do spraw zdrowia. 
 

Statutowym celem Fundacji określonym w § 5 statutu Fundacji jest działalność na rzecz 
ogółu społeczności w zakresie pomocy społecznej, pomocy na rzecz osób 
niepełnosprawnych, nauki i edukacji, promocji wolontariatu i ochrony i promocji zdrowia, 
szczególnie w zakresie wspierania ruchu hospicyjnego i pomocy nieuleczalnie chorym, i 
niepełnosprawnym, oraz ich rodzinom i opiekunom.  
 
 
 

mailto:info@fundacjababcialiny.org.pl
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2. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 

Historia Fundacji 
 
W 2009 Alina, Mama Janusza i Babcia Ewy, zachorowała na raka. Dzięki pomocy 
Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku-Białej mogła spędzić ostatnie dni swojego życia w 
domu. Janusz i Ewa zdali sobie wtedy sprawę jak ważną rolę odgrywają hospicja. Janusz i 
Ewa założyli tego samego roku angielską fundację (Alina Foundation) z celem zebrania 
funduszy dla polskich hospicjów. 
 
Fundacja Babci Aliny powstała w 2011 roku. Fundacja popularyzuje ruch hospicyjny i 
przekazuje niezbędny sprzęt medyczny dla hospicjów domowych i stacjonarnych w Polsce. 
Jej celem jest, aby wszyscy chorzy na nieuleczalne choroby i ich rodziny mieli dostęp do 
koniecznej pomocy. 

Cele Statutowe 
 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
 

a) wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego 
umierania, 

b) promowanie ruchu hospicyjnego, 
c) promowanie i wspieranie wolontariatu, 
d) propagowanie rozwoju edukacji o opiece paliatywnej w domu i w hospicjum, 
e) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, sprzętu 

medycznego oraz leków, środków opatrunkowych itd. dla polskich hospicjów, 
f) pomoc dla polskich hospicjów, w tym pomoc finansowa z przeznaczeniem na 

konkretne cele (np. szkolenia), 
g) wspieranie, w tym finansowe, hospicjów domowych i stacjonarnych oraz innych 

placówek dla chorych i niepełnosprawnych, 
h) pomoc dla osób chorych na choroby nieuleczalne oraz ich rodzin i opiekunów, 
i) pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, 
j) pomoc dla osieroconych i rodzin w żałobie, 
k) współpracę z polskimi hospicjami, 
l) współpracę z polskimi organizacjami koordynującymi ruch hospicyjny w Polsce, 
m) współpracę z organizacjami pozarządowymi i państwowymi w kraju i za granicą 

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z krajowymi i zagranicznymi 
fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi,  

n) organizację w kraju i za granicą imprez promujących ruch hospicyjny, i udział w 
takich imprezach, 

o) organizację imprez promujących sport i zdrowe życie, i udział w takich imprezach, 
p) zbieranie funduszy na potrzeby polskich hospicjów, 
q) organizację i udział w imprezach fundraisingowych w kraju i za granicą, 
r) organizację zbiórek i kwest pieniężnych w kraju i za granicą, 
s) pozyskiwanie sponsorów, 
t) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
u) działania informacyjne i promocyjne Fundacji, 
v) inne, zgodne z prawem, działania podejmowane, aby osiągnąć cele statutowych 

Fundacji. 
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Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową i pokrycie niezbędnych kosztów prowadzenia statutowej działalności Fundacji.   
 

Fundacja jest prowadzona całkowicie przez wolontariuszów i nie zatrudnia nikogo – 
wszystkie dary są używane bezpośrednio na zakup sprzętu dla hospicjów. 

Zakup Sprzętu dla Hospicjów 
 

 

 
Fundacja zakupiła rzeczy bardzo podstawowe jak opatrunki, bandaże i kremy, a także 
specjalistyczny sprzęt jak ssaki medyczne, inhalatory i materace przeciw-odleżynowe. Ten 
sprzęt jest albo bezpłatnie wypożyczany pacjentom objętym opieką domową, albo używany 
w placówkach stacjonarnych. 
 
W większości przypadków sprzęt jest używany wiele razy; jedno łóżko w ciągu 10-ciu lat 
może pomóc ponad czterdziestu pacjentom. W ten sposób praca Fundacji przynosi 
długotrwały efekt dla chorych, ich rodzin i lokalnych społeczności. 
 
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja zakupiła: 
 

Data Hospicjum Sprzęt 

11/01/12 Elbląg 4 x podpórki czterokołowe 

11/01/12 Włocławek 8 x materace przeciwodleżynowe 

26/03/12 Alma Spei 2000 x cewniki do odsysania 

26/03/12 
Rawa 
Mazowiecka opatrunki specjalistyczne 

10/04/12 
 

prezenty na Dzień Dziecka dla dzieci pod opieką hospicjów 

21/05/12 Żywiec 2 x koncentratory tlenu  

21/05/12 Brzozów 2 x koncentratory tlenu  

21/05/12 Gorlice koncentrator tlenu  

21/05/12 Alma Spei 

30 x rurki tracheostomijne, 150 x wymienniki ciepła i 
wilgoci, 60 x opaski do potrzymywania rurki 
tracheostomijnej  

21/05/12 
Bielsko – Biała 
Świętego Kamila 

5 x materace przeciwodleżynowe + Hydroven system do 
masażu limfatycznego 

21/05/12 Nowy Sącz 1 x laryngoskop 

25/05/12 Alma Spei 4000 x cewniki 

25/05/12 Nowy Sącz 3 x wózki medyczne 

28/05/12 Cieszyn 2 x łóżka +koncentrator 

11/06/12 Brzozów 2 x ssaki Aksir 30 z 2l butlą 
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Data Hospicjum Sprzęt 

11/06/12 Gorlice 1 x ssak Aksir 30 z 2l butlą 

17/06/12 Alma Spei 14 rurek tracheostomijnych i wymienniki ciepła i wilgoci  

28/06/12 Gdansk 1 x wózek medyczny, 3 x stojaki do kroplówek 

30/06/12 Podlasie 
meble medyczne: 1 x leżanka/łóżko, 1 x krzesło, 3 x 
materac, urządzenie do mierzenia ciśnienia 

10/06/12 Bartoszyce paczka opatrunków 

10/06/12 Giżycko pompa Hydroven i rękaw 

12/06/12 Torun ssak akumulatorowy 

23/06/12 Lodź specjalistyczne opatrunki przeciwodleżynowe 

29/07/12 Elbląg koncentrator tlenu  

30/07/12 Puławy koncentrator tlenu  

16/08/12 Włocławek 10 x kule łokciowe  

16/08/12 Chorzów 2 x ssaki 

16/08/12 Włocławek 4 x inhalatory + części 

22/08/12 Elbląg wieża muzyczna dla psychoterapii 

06/09/12 Sosnowiec 5 x pulsoksymetry 

10/09/12 Sosnowiec 2 x ssaki 

17/09/12   elektryczny wózek inwalidzki 

18/09/12 Wągrowiec 
4 x ciśnieniomierz, 4 x materac przeciwodleżynowy, 2 x 
inhalator, 3 x termometr 

25/09/12 Elbląg 
wózek dziecięcy Gemini II dla dziecka z porażeniem 
mózgowym 

26/10/12 Brzozów 3 x ssaki 

26/10/12 
Rawa 
Mazowiecka 201 x opatrunki convatec 

26/10/12 
Rawa 
Mazowiecka 5 x materace przeciwodleżynowe 

30/11/12 Gorzów Lampa bakteriobójcza 

30/11/12 Wągrowiec 6 x dozowniki ręczników + 12 x rolki ręczników 

30/11/12 Wągrowiec ssak i stojak 

05/12/12 Lodź opatrunki przeciwodleżynowe 

08/12/12 Żywiec zestaw łóżkowy do mycia głowy  

08/12/12 Alma Spei 280 x rurki tracheostomijne 

12/12/12 Alma Spei 4000 x cewniki do odsysania dróg oddechowych 

15/12/12 Żywiec 5 x materace przeciwodleżynowe 

19/12/12 Żywiec 2 x pulsoksymetry 

28/12/12 Otwock pompa infuzyjna  

 
Ponadto Fundacja: 

 wpłaciła pieniądze na fundusz budowy hospicjum stacjonarnego w Bielsku Białej; 

 zapłaciła za kurs opieki paliatywnej dla 3 woluntariuszek z hospicjum w Cieszynie; 

 pokryła koszty udziału 7 osób z hospicjum w Podlasiu w konferencji „Opieka 
paliatywna w Polsce” 

  
 
„Bardzo dziękuję za pomoc dla naszego Hospicjum. Nawet nie wiecie jak bardzo nam to 
pomaga w pracy " Stasia, Żywiec 
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„Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że pomyśleliście o nas. Oczywiście skorzystamy z 
pomocy. Niestety jest coraz to trudniej pozyskać środki na naszą działalność.” Anna, Łódź 
 
„Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej działalności. Rolki do przesuwania chorych, które 
otrzymaliśmy, bardzo ucieszyły personel naszego oddziału i na pewno przez długi czas będą 
wykorzystywane. Cieszę się, że inicjatywa, jaką jest rowerowy rajd dla hospicjów z roku na 
rok przynosi coraz większy efekt.” Joanna, Chorzów 
 
„Ogromnie dziękujemy za pamięć o naszym wiejskim hospicjum”. Paweł, Podlasie 

Rajd Przez Polskę Dla Polskich Hospicjów 2012 
 

 
 
W czerwcu 2012, 20 dzielnych rowerzystów z Polski i Wielkiej Brytanii przejechało ponad 
1,000km przez Polskę. Ich celem było zebranie funduszy na potrzeby polskich hospicjów i 
spopularyzowanie ruchu hospicyjnego w Polsce. W czasie rajdu kolarze odwiedzili 8 
hospicjów i zobaczyli, jak te hospicja działają. 
 
Patronem rajdu była Maja Włoszczowska, mistrzyni świata w MTB. W sumie prawie 500 
ludzi uczestniczyło w rajdzie. 
 
Kolarze wzbudzili ogromne zainteresowanie w telewizji, prasie i innych mediach oraz zebrali 
około 75 000 zł. Kolarze płacą własne koszty udziału w rajdzie, więc kwota zebrana w 
całości została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu dla hospicjów.  

 
Darczyńcy i Partnerzy 
 
Fundacja współpracuje z Angielską Fundacją „Alina Foundation”. Celem obydwu Fundacji 
jest wsparcie polskich hospicjów. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja 
otrzymała darowizny o wartości 139 797.02 zł od Alina Foundation. 
 
 
Fundacja współpracuje z krajową akcją “Hospicjum to też Życie” w celu skierowania 
funduszy dla najbardziej potrzebujących. Koncentruje się na hospicjach w biedniejszych 
rejonach kraju i tych gdzie potrzeby są największe. Pomaga hospicjom, które dopiero 
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powstają lub rozszerzają swoją działalność, szczególnie tym, gdzie jest duże 
zaangażowanie wolontariuszy i lokalnych społeczności. 
 
Fundacja współpracuje także z Fundacją Hospicyjną, Fundacją Lubię Pomagać i ponad 20 
polskimi hospicjami. W 2012 partnerami Fundacji były także firmy komercyjne, m.in. Avis, 
Fujitsu, ATS Transport, Rowerowy.co.uk, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini Park, 
Shooting Gap, www.drwyszkowski.pl i www.dentistgdansk.com.  
 
 

3. DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU 
 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 
 

 Uchwała z dnia 14-go marca 2012r o przyjęciu sprawozdania z działalności za rok 
2011 

 Uchwała z dnia 5-go listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Anny Wydrych na członka 
Zarządu 

 
Odpisy uchwał w załączniku. 
 

5. INFORMACJA O PRZYCHODACH 
  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i jedyne dochody Fundacji w 2012 to 
darowizny i odsetki z lokat bankowych. 
 
W 2012 Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 
 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja uzyskała przychody w wysokości 148 
110 zł. Otrzymała darowizny na łączą kwotę 147 805 zł.  
 
Struktura przychodów przedstawiała się następująco: 
 
darowizny 147 805 zł   

przychody finansowe (odsetki)       305 zł 
 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja poniosła następujące koszty:  
 
Realizacja celów statutowych 117 011 zł 
Koszty administracyjne:  
Opłaty 271 zł 
Koszty finansowe 20 zł 
 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

http://www.drwyszkowski.pl/
http://www.dentistgdansk.com/
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W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja: 
 

a) nikogo nie zatrudniała; 
b) nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń, w tym żadnych wynagrodzeń pracownikom;  
c) nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń członkom zarządu, rady nadzorczej lub innych 

organów Fundacji;  
d) nie wypłaciła z tytułu umów zleceń żadnych wynagrodzeń; 
e) nie udzielała pożyczek pieniężnych;  
f) ulokowała 28 671 zł w banku „Alior Bank”; 
g) nie nabyła obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;   
h) nie nabyła żadnych nieruchomości;  
i) nabyła elektryczny wózek inwalidzki wartości 7560 zł i wypożyczyła osobie 

niepełnosprawnej zamieszkałej w Bielsku-Białej; 
j) wartość aktywów Fundacji, wykazanych w sprawozdaniu finansowym, wynosi: 36 

231 zł  
k) wartość zobowiązań Fundacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym, wynosi: 0zł 
l) Opracowany został projekt Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu teroryzmu 
 

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI 
 
 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie podmioty państwowe i samorządowe nie zleciły 
Fundacji żadnej działalności. 
 

9. ROZLICZENIA I DEKLARACJE PODATKOWE 
 
 
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Fundacja nie zapłaciła żadnych podatków. 
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych. Fundacja złożyła wymagane 
deklaracje podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej.  
 

10. KONTROLE 
 
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli.  
 
 
 
........................................  
      Prezes Zarządu – Janusz Holender 
 
 
.........................................  
      Członek Zarządu – Ewa Holender 
 
 
 
.........................................  
      Członek Zarządu – Anna Wydrych 
 


