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1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

członków zarządu Stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w Rejestrze

sądowym i adres zamieszkania) oraz określenle celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzvszenie Nasze Serce z siedzibą w Poznaniu

Adres Stowarzyszenia (aktuaIny): ul.

Numer w Rejestrze stowarzyszeń KRS:

Data wpisu w Rejestrze stowarzyszeń KRS:

Młyńska 12, 61730 Poznań

Data nadania statusu organizacji pożytku publicznego:

REGON:

0000069038

23 grudnia 1997 roku

'16 kwietnia 2004 roku

634455787

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym roku 2020:

1. Prezes - Michał Wojtalik - zam. ul. Ananasowa 52,60 - 'l85 Skórzewo

2. Zastępca Prezesa - Wojciech Smorawiński - zam. ul. Wiśniowa 1,62-081 Chyby.

3, Zastępca Prezesa - Dorota Cieluch - zam. ul. Ozimina 14,61-664 Poznań,

C e I e statutowe Stow a rzy sze n i a :

1. działalnośc charytatywna

2. ochrona i promocja zdrowia

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej Stowarzyszenia z podaniem reaIizacji celów

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Stowarzyszenie ,,Nasze Serce" jest osobą prawną nieprowadzącą

działalności gospodarczej. Jest to dobrowolne samorządne stowarzyszenie mające za cel rozwijanie i

propagowanie inicjatyw, podstaw i działań sprzyjających rozwojowi kardiochirurgii dziecięcej. Celem

stowarzyszenia jest równiez upowszechnianie wiedzy o najnowszych sposobach rozpoznawania i leczenia

chorób serca u dzieci, a także przyczynianie się do poprawy warunków i opieki nad dziecmi w czasie

leczenia.

W roku sprawozdawczym 2020 w Stowarzyszeniu odbyło się 1 Walne zgromadzenie, 5 posiedzen Zarządu.

Stowarzyszenie kontynuowało i rozwijało działalność charytatywną zgodnie ze statutem.

W roku sprawozdawczym 2020, Stowarzyszenie organizowało lub brało udział w następujących

przedsięwzięciach:

Finansowano szkolenie specjalistów - pielęgniarki i lekarzy szkolonych w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w

Poznaniu. Wspierano międzynarodową wymianę doświadczeń pomiędzy Kliniką Kardiochirurgii w Genewie

(dr Sologashvili) a Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu. Kontynuowano zbiórkę pieniędzy celem

dofinansowania rozwoju nowo zbudowanego oddziału kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu. Aby zebrac

niezbędne do działalności statutowej środki prowadzono intensywne starania o pozyskanie 1% odpisu

podatkowego.
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W ciągu całego roku 2020 prowadzono mediacje ze Szpitalem Klinicznym im. K. Jonschera w związku z
rozliczeniami finansowymi po zakończeniu budowy nowego oddziału kardiochirurgii dziecięcej. Ustalono, na

podstawie informacji uzyskanych od dyrektora ds, ekonomicznych Szpitala - Edmunda Wojszela, ze koszt

budowy nowego pawilonu piętrowego zmieścił się w budzecie przewidzianym dla pawilonu pańerowego

pienruotnie projektowanego a wyposazenie było zaplanowane zgodnie z pienłotnym kosztorysem. Zgodnie z

tą informacją, pochodzącą z wiarygodnego żródła, zobowiązanie Stowarzyszenia Nasze Serce były mniejsze

niż pienłotnie planowane 3 miliony złotych. Przekazanie pozostałych pieniędzy Szpitalowi oznaczało by

wydatek na cel niezgodny ze statutem Stowarzyszenia Nasze Serce - na tona wspólnym posiedzeniu

Zarząd i Komisja Rewizyjna nie wyraziły zgody; decyzja ta została potwierdzona na Walnym Zgromadzeniu

Członków, na którym pozostałą kwotę przeznaczono na wsparcie dalszego rozwoju nowego oddziału

kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu . Zlych środków zakupiono dodatkowo echokardiograf za kwotę ok.

150 tys. zł oraz lupy operacyjne dla nowego rezydenta oddziału kardiochirurgii dziecięcej.

Zarząd Stowarzyszenia złożył bilans w odpowiednim Urzędzie Skarbowym miasta Poznania w ustawowym

terminie. Na przychody złożyły się wpływy na cele statutowe, w tym składki członkowskie i inne wpływy, a

takze odsetki bankowe, zgodne z bilansem. Wydatki w wysokości określonej w bilansie zostały przekazane

na cele ściśle wskazane przezZarząd.

3) lnformacje o prowadzonej działa|ności gospodarczej według wpisu do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie jest wpisane do Rejestru przedsiębiorców KRS.

4) Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia
Uchwała nr 1l2O20
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu druku tapety wielkoformatowej ze zdjęciem z otwarcia oddziału
kardiochirurgii - dwa egzemplarze do wyklejenia na w/w oddziale za łączną kwotę 4.000 zł,

Uchwała nr 212020
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu zakupu lup operacyjnych Design for Vision rezydenta oddziału
kardiochirurgii dziecięcejw Poznaniu za kwotę ok.12 tys. zł

Uchwała nr 312020
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą ok.2100 zł, kształcenia podyplomowego jednej pielęgniarki
oraz na pokrycie szkolenia specjalizacyjnego trzech pielęgniarek kwotą 22oO zł każda, zatrudnionych w
Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznan iu.

Uchwała nr 4l202O
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu domeny dla strony internetowej Stowarzyszenie Nasze Serce
,,nasze-serce.org" kwotą około 200 zł oraz hosting domeny kwotą 50O zł.

Uchwała nr 512020
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu zakupu dysku twardego do laptopa UMP za kwotę ok 4Oo zł,

Uchwała nr 61202O
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą ok. 150 tys, złzakupu echokardiografu dla nowego oddziału
Kardiochirurgii Dziecięcej UMP. Echokardiograf zostanie przekazany Szpitalowi Klinicznemu im. K.Jonschera
w Poznaniu.

Uchwała nr 7l2O2O
Zarząd podjął uchwałę sfinansowaniuZarząd Podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą do 500 zł, Wynajmu pomieszczenia i poczęstunku w
Restauracji The Times w Poznaniu w czasie spotkania członków Stowarzyszenia Nasze Serce w cŻerwcu br_-.

Uchwała nr 8l202O
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Zarząd podjął uchwałę o zakupie jednostek funduszy inwestycyjnych Santander o niskim ryzyku - Santander
Prestiz Obligacji Skarbowych kwota 1 milion zł
Santander Prestiz Dłuzny Krótkoterminowy 1 milion zł
Santander Platinium Konserwatywny 1 milion zł (razem z lokatą kończącą się w grudniu br.).

Uchwała nr 912020
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu domeny dla strony internetowej Stowarzyszenie Nasze Serce
,,nasze-serce,org" oraz hosting domeny kwotą 1700 zł.

Uchwała nr 1012020
Zarząd przyjął informację o rezygnacji z pracy sekretarki z dniem 01.09,2020 r, olaz podjął uchwałę o
zatrudnienie nowej na umowie zlecenie za kwotę ok. 760 zł brutto.

Uchwała nr 1112020
Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenie Nasze Serce dwóch osób.

Uchwała nr 12l2O2O
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą około 500 zł kwańalnie kształcenie podyplomowego dwóch
pielęgniarek, oraz studiów magisterskich jednej pielęgniarce kwotą 380 zł miesięcznie w pienłszym roku i

590 zł miesięcznie w drugim roku studiów - pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej
UMP.

Uchwała nr 1312020
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu korespondencji noworocznej do sponsorów i fundatorów łączną
kwotą do 10.000 zł. (druk iopłaty pocztowe).

5) lnformacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnienlem ich źródeł (np. spadek,

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł pubIicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu

gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach cetów statutowych

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalnośó gospodarczą, wynik

finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu oslągniętego z działalnoŚci

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przychody Stowarzyszenia wyniosły 27B.187,35zł

(dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiątTM siedem złotych trzydzieŚci pięĆ

groszy):

- darowizny:

- składki członkowskie

- darowizny US

- odsetki

54.861,34 zł

- pozostałe przychody

6) lnformacja o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych:

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp,):

c) działalność gospodarczą:

d) pozostałe koszty:

221.486,01 zł

1.840,0O zł

125.017,B2 zł

0,00 zł

178.366,02 zł

7,658,90 zł

22.602,48 zł
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7) Dane o:

l. Iiczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłączn ie w działaIności gospodarczej

2. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zatrudniało 1 (jedną) osobę na

podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/20 etatu.

3. Żadna z zatrudnionych w ten sposób osób nie była zatrudniona w działalności gospodarczej, której

Stowarzyszenie w przedmiotowym okres sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło.

4. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie ( w tym z umowy zlecenia) z

podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczei

5. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne

świadczenia

Łączna kwota wyn a g rodzeń :

6. wydatkach na wynagrodzenia z umów zIecenia

Łączna kwota wyn a g rodzeń :

Łączna kwota wynagrodzeń :

U bezpieczen ia społeczne :

nagrody, premie i inne świadczenia

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działal ności gospodarczej

Łączna kwota na dzień bilansowy 31 .12,2020:

a) rachunek bieżący:

b) lokaty bankowe:

3.154,70 zł

646,14 zł

0,00 zł

0,00

0,00 zł

0,00 zł

3.109.617,38 zł

109.6'17,38 zł

3.000.000,00 zł

3.110.022,85 zł

udzieIonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokoŚci, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek ofaz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie udzieliło zadnych pożyczek.

7. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Rachunek bankowy w banku Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

8. wańoŚci nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji.

9. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie

W przedmiotowym okresie Stowarzyszenie nie nabyło zadnych nieruchomości.

l0. nabytych pozostałych środkach trwałych

W przedmiotowym okresie Stowarzyszenie nie pozyskało zadnych środków tnłałych.

ll. wańości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Wańość aktywów ipasywów na dzień bilansowy 31.12.2020:

Wańość zobowiązań Stowarzyszenia:

?&o*oA
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Wa ńość rozl icze ń m iędzyokresowych krótkoterm i n owyc h : 1.490,00 zł

S) Dane o działalności zIeconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,

państwowe zadania zlecone izamówienia pubIiczne) oraz o wyniku finansowym tei działalności

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło takiej działalności.

9) lnformacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie rozliczało swoje zobowiązania z tytułu

podatków terminowo.

10) Czy w okresie sprawozdania była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola

Poznań, 25.06.2021 roku

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu

6b. med. Michał Wojta!ik
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