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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica RZGOWSKA Nr domu 281/289 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 93-338 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 607906078

Nr faksu E-mail fundacja@mamyserce.org.pl Strona www www.mamyserce.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-04-24

2014-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10140055000000 6. Numer KRS 0000418970

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KRYSTYNA KORNACKA- 
KOPALA

PREZES ZARZĄDU TAK

MARTA KLIMANEK WICEPREZES ZARZĄDU TAK

MARTA KORPOROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JOLANTA STAROSTA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ SYSA PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

ANDRZEJ ECKERSDORF CZŁONEK RADY TAK

MARIA SZYDŁOWSKA CZŁONEK RADY TAK

MAŁGORZATA 
NIEWIADOMSKA -CUDAK

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

FUNDACJA ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU 
CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI "MAMY SERCE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

    a.niesienie pomocy dla osób z wadami i chorobami serca oraz ich 
najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
    b.aktywizacja społeczna poprzez podejmowanie działań wspierających i 
i integrujących na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
    c.podejmowanie działań w zakresie edukacji i pomocy społecznej na 
rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży;
    d.ochrona i promocja zdrowia;
    e.udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo 
wychowawczym;
    f.ochrona i promocja kultury;
    g.przeciwdziałanie problemom społecznym i pokonywanie barier 
związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z wadami i chorobami 
serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży;
    h.działalność charytatywna na rzecz osób z wadami i chorobami serca 
oraz ich najbliższych, że szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
    i.propagowanie wiedzy o wadach i chorobach serca;
    j.promocja i organizacja wolontariatu w zakresie wspomagania osób z 
wadami i chorobami serca;
    k.aktywne wspieranie rozwoju i rozbudowy Klinik Kardiologii i 
Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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wspieranie rozbudowy oraz modernizację Klinik Kardiologii i 
Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi
    finansowanie stypendiów socjalnych oraz naukowych dla osób 
zajmujących się problematyką wad i chorób serca;
    finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, 
seminariach i konferencjach dla osób zajmujących się problematyką wad i 
chorób serca;
    organizacji różnorodnych form wypoczynku dla osób z wadami i 
chorobami serca oraz ich opiekunów przy współudziale personelu 
medycznego;
    świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej, rzeczowej lub prawnej 
na rzecz osób z wadami i chorobami serca;
    organizowanie rehabilitacji kardiologicznej i podejmowanie działań w 
kierunku polepszania jakości życia pacjentów po operacjach 
kardiochirurgicznych;
    organizowanie rehabilitacji kardiologicznej i podejmowanie działań w 
kierunku polepszania jakości życia osób z wadami i chorobami serca;
    wspieranie prac rozwojowych oraz badań naukowych wchodzących w 
zakres działalności Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
    prowadzenie działalności wydawniczej min. wydawanie książek, broszur, 
płyt propagujących wiedzę w zakresie wad i chorób serca jak również 
promocji zdrowia;
    organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji 
itp.
    organizowanie audycji radiowych i telewizyjnych;
    finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, 
aparatury medycznej;
    upowszechnianie wiedzy o chorobach i wadach serca za pośrednictwem 
mediów,
    pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych;
    organizowanie imprez , z których dochód jest przeznaczony na cele 
Fundacji zawarte w jej statucie,
    dofinansowanie placówek wychowawczych i opiekuńczo-
wychowawczych,
    promocję i organizację wolontariatu,
    współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi , organami 
administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i organizacjami 
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Po przeprowadzeniu  grudniowej zbiórki "Jurka"w ubiegłym roku przekazano 2 wózki inwalidzkie na o.kardiologii i 1 na 
kardiochirurgię ora 1 lodówkę na kardiologię.
Udało się również zakupić i przekazać do Kliniki Kardiologii nowy aparat EKG. Mogliśmy go zakupić dzięki darowiznom 
pieniężnym przekazanych na konto naszej fundacji. Z pewnością ten dodatkowy aparat wraz z wyposażeniem przyspieszy 
diagnostykę naszych serduszkowych pacjentów. 
Fundacja  zakupiła również podgrzewacze do żelu. stosowanego podczas badań usg. Teraz na kardiologii zimny żel nie powinien 
już podczas badania echo serca straszyć małych pacjentów.
Z uwagi na sytuację pandemiczną nasza fundacja pospieszyła z pomoca bezpośrednio personelowi medycznemu i przekazała 
ICZMP 125 L. płynów do dezynfekcji, jednorazowe maski ochronne i kolorowe,bawełniane maseczki wielokrotnego użycia ( ok. 5
 tys. szt.)
Udało nam się zakupić na oddział intensywnego nadzoru (POP)fotele dla personelu medycznego,który sprawuje nadzór nad 
dziećmi po zabiegach kardiochirurgicznych. 
Pomogliśmy równiez małym pacjentom ,którzy musza mieć wykonane w szpitaliu pomiary INR. Zakupiliśmy – aparat + paski do 
INR do Kliniki Kardiochirurgii. Dzięki temu dzieci na oddziale nie będą musiały być kłute w żyłę aby pobrać krew do badania INR.
W październiku zakupiliśmy i przekazaliśmy na kardiochirurgię 3 podgrzewacze do mleka. Pomogliśmy równiez jednemu z 
naszych podopiecznych ( Sebastianowi) kupując i przekazując mu bezpłatnie koncentrator tlenu.
W grudniu udało się zakupić nową lampę do gab.zabiegowego.Środki  zostały pozyskane od Łódzkiej Specjalnej Strefy 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Ekonomicznej.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju,  byliśmy zmuszeni do zawieszenia naszej pomocy psychologicznej rodzicom i 
dzieciom w postaci obecności na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii. Kontakt z psychologami możliwy był  jedynie przez 
Messengera Fundacji, drogą mailową i telefoniczną.
Pomimo trudności pandemicznych  nadam nie zapominaliśmy o małych pacjentach i podczas np.Dnia Dziecka i Gwiazdki 
obdarowywaliśmy ich prezentami. Srodki na prezenty udało nam się zebrać dzięki pomocy influenserom. 
Dzięki temu mogliśmy tez dodatkowo pomóc finansowo w opłatach za pobyt rodzica w hotelu przyszpitalnym, zakupie leków czy 
rehabilitacji podopiecznych.
 
 

 

13 lutego 2020  · Instagram  · 
Wczoraj wieczorem, gdy cisza i spokój w szpitalu nasze cudowne i dzielne SERDUSZKA Jola i Julka wraz z naszą Panią psycholog 
pomagały nam przygotować niespodzianki. Walentynki już jutro 
29 lutego 2020  · Instagram  · 
Wczoraj otrzymaliśmy zakupione przez nas podgrzewacze do żelu. Teraz na kardiologii zimny żel nie powinien już podczas 
badania echo serca straszyć małych pacjentów
12 marca 2020  · 
Drodzy Rodzice! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zawieszamy naszą obecność na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii. 
Kontakt z psychologami możliwy jest od dzisiaj jedynie przez Messengera Fundacji, drogą mailową: 
martakorporowicz@mamyserce.org.pl i jolantastarosta@mamyserce.org.pl oraz pod numerem telefonu 571 53 44 72 (dyżur 
telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-11 oraz 17-19). 
22 kwietnia 2020  ·· 
  Dzisiaj nasza fundacja przekazała ICZMP 125 L. płynów do dezynfekcji, jednorazowe maski ochronne i kolorowe,bawełniane 
maseczki wielokrotnego użycia.
28 kwietnia 2020  · Instagram  · 
 Kochani,udało nam się zakupić na oddział intensywnego nadzoru (POP)fotele dla personelu medycznego,który sprawuje nadzór 
nad dziećmi po zabiegach kardiochirurgicznych. 
30 września 2020  
Inr – aparat + paski zakupione do Kliniki Kardiochirurgii
20 październik
Podgrzewacze 3 szt
Październik pomoc Sebie

18 grudnia 2020 
Zakup prześcieradeł dla do łóżeczek dla Kliniki Kardiochirurgii

20.12.
 Zakup prezentów dla dzieci. Środki pozyskane dzięki Michalinie Grzesiak ( 50 tys.)
29.12.2020
Zakup lampy do gab.zabiegowego.Środki pozyskane od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

150

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Działania związane z dystrybucją materiałów 
informacyjnych dla pacjentów i ich opiekunów w 
Instucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 
Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności 
fizycznej jako profilaktyki chorób 
kardiologicznych. Zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego, który użyczany jest pacjentom 
wychodzącym do domu po hospitalizacji w 
ICZMP na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii. 
Zakup np. Coaguchek-ów i pasków do pomiaru 
krzepliwości krwi oraz pulsoksymetrów do 
pomiarów natlenowania krwi. Zakup 
przenośnych aparatów ekg zarówno dla oddziału 
kardiologii jak i do wypożyczania pacjentom do 
użytku domowego.

86.90.E 46 200,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-04 5



88 072,42 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 299 404,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 284 223,93 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 550,00 zł

d) przychody finansowe 738,69 zł

e) pozostałe przychody 12 891,65 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 192 701,51 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.19.Z

Druk kalendarzy oraz ich sprzedaż przygotowanych wspólnie z małymi pacjentami z 
oddziałów kardiologii i kardiochirurgi Instytutu Centrum zdrowia Matki Polki w Łodzi. Został 
przeprowadzony konkurs plastyczny w grupie dzieci leczonych w Instytucie Centrum Zdrowia 
Matki Polki. Tematem prac były pory roku kaendarzowego w interpretacji dzieci. Dodatkowo 
w przypadku każdej z prac miało być wplecione serce jako przesłanie związane ze zdrowym 
sercem i dbaniem o zdrowie o każdej porze roku, bez względu na pogodę.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 18 630,34 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 49 432,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 51 615,08 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 234 791,36 zł 51 615,08 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

234 791,36 zł 51 615,08 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 5 338,00 zł 5 338,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

186 591,41 zł

0,00 zł

4 560,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

1 550,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 550,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,50 etatów

2 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 550,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 49 618,31 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

49 618,31 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 000,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 134,86 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

36 000,00 zł

36 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 618,31 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 49 618,31 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 522,50 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krystyna Kornacka-Kopala Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-04
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