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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 określenie celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie Nasze Serce z siedzibą w Poznaniu 
Adres Stowarzyszenia (aktualny):   ul.Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 

Numer w Rejestrze stowarzyszeń KRS:    0000069038 

Data wpisu w Rejestrze stowarzyszeń KRS:    23 grudnia 1997 roku 

Data nadania statusu organizacji pożytku publicznego: 16 kwietnia 2004 roku 
REGON:        634455787 

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym roku 2009: 

1. Prezes – Michał Wojtalik - zam.  ul. Cedrowa 25, 62-070 Dąbrówka 

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

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

 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

1. działalność 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 realizacji 
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 również upowszechnianie wiedzy o 

najnowszych sposobach rozpoznawania i leczenia chorób serca u dzieci, a także przyczynianie się 

do poprawy warunków i opieki nad dziećmi w czasie leczenia. 

 

W roku sprawozdawczym 2009 w Stowarzyszeniu odbyło się 1 Walne zgromadzenie, 2 
posiedzenia Zarządu. 

Stowarzyszenie kontynuowało i rozwijało działalność charytatywną zgodnie ze statutem.  

 

W roku sprawozdawczym 2009, Stowarzyszenie organizowało lub brało udział w 
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następujących przedsięwzięciach: 

W roku 2009 kontynuowano opłacanie szkolenia dr Tornike Sologashwili w Klinice Kardiochirurgii 

Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dla w/w opłacono 

przebudowę lup operacyjnych f-my Design For Vision oraz ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Na prośbę Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonshera sfinansowano część projektu 

modernizacji piętra bloku głównego szpitala z przeznaczeniem na kardiochirurgię dziecięcą. 

 

W ciągu roku dwukrotnie zorganizowano szkolenie z leczenia chirurgicznego wad wrodzonych i 

nabytych zastawek przedsionkowo-komorowych u dzieci. Wykładowcą był prof. Afksendiyos 

Kalangos – kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersytetu w Genewie. 

 

Prof.Michał Wojtalik – prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasze Serce uczestniczył w „Global Forum 

of Humanitarian Medicine” w Genewie przedstawiając funkcjonowanie Stowarzyszenia Nasze 

Serce i wymogi prowadzenia programów humanitarnych zmierzających do tworzenia ośrodka 

kardiochirurgii dziecięcej w krajach rozwijających się. 

 

W czerwcu zorganizowano kolejny „Dzień Sportu Stowarzyszenia Nasze Serce” – doroczne 

spotkanie dzieci po operacji serca, którego celem jest aktywizacja fizyczna byłych pacjentów oraz 

integracja środowiska. 

 

Z okazji Dnia Walentego zorganizowano uroczystą kolację, w trakcie, której pozyskano środki na 

działalność statutową i wręczano dyplomy uznania dla osób wspierających naszą działalność. 

 

Sympatycy Stowarzyszenie Nasze Serce zorganizowali dwa turnieje tenisowe. Przy ich okazji 

licytowano dzieła sztuki a dochód zasilił konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na cele 

statutowe. 

 

Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Wojtusiaki promując wspólnie honorowe krwiodawstwo. 

 

 Zarząd Klubu 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 także odsetki bankowe, zgodne z bilansem. Wydatki w wysokości 

określonej w bilansie zostały przekazane na cele ściśle wskazane przez Zarząd.  

3) Informacje o prowadzonej działalności 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. 
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4) Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia  

 
Uchwała nr 01/2009 
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą 300  PLN zakupu kompresora powietrza 
potrzebnego do eksperymentu na zwierzętach w Katedrze Weterynarii. 
Uchwała nr 02/2009 
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwota do 2000 udziału Prof. M.Wojtalika w Global 
Forum of Humanitarian Medicine w Genewie.  
Uchwała nr 03/2009 
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą do 15000 PLN organizacji dorocznego 
spotkania dzieci po operacji serca – „Dzień Sportu Stowarzyszenia Nasze Serce” 
Uchwała nr 04/2009 
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą do 18000 PLN wyjazdu szkoleniowego zespołu 
Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej (przejazd, zakwaterowanie, opłata rejestracyjna oraz 
wyżywienie) na doroczny kongres EACTS w Wiedniu. W tej kwocie opłacić uczestnictwo w 
konferencji kardiochirurgowi z Ukrainy. 
Uchwała nr 05/2009 
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą 1900  PLN leczenia rehabilitacyjnego dziecka 
Synowiec po operacji serca. 
Uchwała nr 06/2009 
Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwota do 12000 zakupu sprzętu w ramach programu 
Polkard II 

 
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w 
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 
W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przychody Stowarzyszenia wyniosły 268.592,80 

(dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwa 80/100 złotych) w tym: 

- darowizny:                      122.230,39 zł 

- składki członkowskie                150,00 zł 

- darowizny z „1% podatku”        146 212,41 zł  

 

6) Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych:         89 594,55 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):    22 313,03 zł 
c) działalność gospodarczą:                  0,00 zł 

d) pozostałe koszty:                                                                              ……    0.00 zł 
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7) Dane o: 
1. liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zatrudniało 2 (dwie) osoby na 
podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/20 etatu każda. Od 1 czerwca 2009, 1 (jedna) 
osoba na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/20 etatu. Zawarte były też 2 (dwie) 
krótkotrwałe  cywilnoprawne umowy zlecenia (dwie osoby). 
Żadna z zatrudnionych w ten sposób osób nie była zatrudniona w działalności gospodarczej, 

której Stowarzyszenie w przedmiotowym okres sprawozdawczym Stowarzyszenie nie 

prowadziła. 

2. 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 gospodarczej 

Łączna kwota wynagrodzeń:         9527,80 zł 

nagrody, premie i inne świadczenia              0,00 zł 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej        0,00 zł 
  

 
3. 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 wynagrodzeń:              0,00 zł 

4. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

Łączna kwota wynagrodzeń:                  2686,00 zł

 udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek 

 W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek. 

5. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
 Łączna kwota na dzień bilansowy 31.12.2009:                      842 661,28 zł 

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

6. wartości 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. 

7. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 



wydatkowanych na to nabycie 
W przedmiotowym okresie Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 

8. nabytych pozostałych środkach trwałych 
W przedmiotowym okresie Stowarzyszenie nie pozyskało żadnych środków trwałych. 

9. wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

Wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy 31.12.2009:  1056404,46 zł 
Wartość zobowiązań Stowarzyszenia:        1.271,41 zł 

 
8) Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym 
tej działalności 

 W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło takiej 

działalności. 

 

9) Informacja 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 
 W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono żadnej 

kontroli. 

 

 

 

Poznań, 13 kwietnia 2010 roku 

 
 
 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
 

Prezes Zarządu 
 
 

Prof. zw. dr hab. med. Michał Wojtalik 
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