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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA IMIENIA PROFESORA ZBIGNIEWA 
RELIGI

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica NIEMODLIŃSKA Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-635 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 603629699

Nr faksu E-mail zg@sts-zg.pl Strona www www.sts-zg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 39000741600000 6. Numer KRS 0000069411
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

URSZULA GĄSIOR - PREZES MARIAN GRANOWICZ- WICE 
PREZES WANDA OMYŁA - SKARBNIK HALINA PISARSKA - 
SEKRETARZ LONGINA NOCOŃ - CZŁONEK ANNA JULEWICZ - 
CZŁONEK TADEUSZ ŻYTKIEWICZ - CZŁONEK FLORIAN 
TOMALKA - CZŁONEK WOJCIECH SKUBISZAK- CZŁONEK 
ALEKSANDER ŁEPKOWSKI CZŁONEK WIESŁAW GĄSIOREK -
CZŁONEK

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

JAN MALINOWSKI-PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ 
MAREK BREGUŁA- CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ MARIAN 
GONSIOR - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ KAZIMIERZ 
MIKOŁAJCZYK - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCEJ DO UPOWSZECHNIANIA 
LECZENIA LUDZI METODĄ TRANSPLANTACJI SERCA, 
SZCZEGÓLNIE PRZEZ ; 1. ORGANIZOWANIE 
RÓŻNORODNYCH FORM SPOŁECZNEGO DZIAŁANIA 
POPULARYZUJĄCYCH METODĘ LECZENIA LUDZI POPRZEZ 
TRANSPLANTACJĘ SERCA. 2. UDZIELANIE WSZELKIEJ 
POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PO PRZESZCZEPIE 
SERCAA I PŁUC. 3. INSPIROWANIE WŁADZ I ORGANÓW 
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO NOWELIZACJI NORM 
PRAWNYCH REGULUJĄCYCH ZAGADNIENIA 
TRANSPLANTACJI SERCA I PŁUC. 4. WSPIERANIE 
KARDIOCHIRURGICZNYCH OŚRODKÓW 
TRANSPLANTACYJNYCH. 5. BEZPŁATNE WSPOMAGANIE 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ ORGANIZOWANIE I 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ, 
SPORTOWEJ I TURYSTYCZNEJ. 6. WSPOMAGANIE 
FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH 
PRZESZCZEPU SERCA. 7. PROPAGOWANIE ZDROWEGO 
STYLU ŻYCIA.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ; 1. 
DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKĄ, PUBLICYSTYCZNĄ I 
INFORMACYJNĄ. 2. ORGANIZOWANIE ZJAZDÓW, 
SYMPOZJÓW, KONFERENCJI, ODCZYTÓW, SZKOLEŃ I 
SPOTKAŃ NAUKOWYCH. 3. WSPÓŁDZIAŁANIE Z 
PRZEDSTAWICIELAMI NAUKI I DZIAŁACZAMI SPOŁECZNYMI. 
4. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI, INSTYTUCJAMI ORAZ 
ORGANIZACJAMI ZAINTERESOWANYMI DZIAŁALNOŚCIĄ 
STOWARZYSZENIA. 5. WSPÓŁPRACĘ Z POKREWNYMI 
STOWARZYSZENIAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI. 6. 
UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ 
OŚRODKAMI KARDIOCHIRURGICZNYMI, ODDZIAŁOM 
SZPITALNYM I PRZYCHODNIOM PROWADZĄCYM 
PACJENTÓW PRZED I PO TRANSPLANTACJI SERCA I PŁUC. 7. 
PODEJMOWANIE WSZELKICH INNYCH DZIAŁAŃ 
ZMIERZAJĄCYCH DO URZECZYWISTNIENIA CELÓW 
STOWARZYSZENIA.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ochrona i promocja zdrowia

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koło Zabrze podobnie jak w latach 
ubiegłych współorganizowało pobyt oraz transport dzieci i młodzieży wraz z 
opiekunami na VIII Zjeżdzie Dzieci i Młodzieży po transplantacji w Zduńskiej 
Woli,który odbył się w dniach 30.03.12-01.04.2012. Corocznie podczas Zjazdu 
uczestnicy obdarowywani byli  podarunkami przez organizatorów oraz 
współorganizatorów. Organizacja tego wydarzenia objęła równiez ubezpieczenie 
na przejazd pobyt oraz powrót uczestników Zjazdu transportowanych  
samochodem STS Koło Zabrze tj. 9 osób.Cel organizacji Zjazdu to cel statutowy. 
Zapewniamy  w ten sposób integrację dzieci i młodzieży po 
transplantacji,promujemy pośród nich zdrowy tryb życia,zapewniając rozrywkę 
zapewniamy chwilowe ale jak potrzebne odejście od codziennych problemów 
osób po transplantacji.Stowarzyszenie Transplantacji Serca zorganizowało także 
Warsztaty Psychologiczne w Pławniowicach  które mają na celu nie tylko 
integrację osób po transplantacji ale przede wszystkim pozwalają pozbyć się 
wszystkich nurtujących a czasem przygniatających problemów związanych z 
życiem po przeszczepie.Czasem aby takie problemy zniknęły wystarczy 
rozmowa z inną osobą o podobnym problemie, czasem udział w terapii grupowej 
odbywającej się podczas trwania Warsztatów Psychologicznych a czasem 
potrzeba porady psychologa. Takie porady odbywają się indywidualnie po 
zakończeniu zajęć grupowych. Potrzeba organizacji Warsztatów wynika z 
powstających w człowieku napięć wynikających z przyjmowania dużej ilości 
leków w tym leków immunosupresyjnych świadomości swojej choroby itp. 
Organizujemy Warsztaty Psychologiczne aby dotrzeć do sedna problemu 
człowieka nim dotkniętego, pomóc go rozwiązać aby osoba mogła cieszyć się 
zdrowiem fizycznym oraz psychicznym.Stowarzyszenie Transplantacji Serca 
Kolo Zabrze było organizatorem "Spotkania Opłatkowego" . Było to spotkanie 
członków Stowarzyszenia, członków rodzin dawców, zaproszonych gości oraz 
kapłana, który wszystkich uczestników zespala z sobą i przypomina o 
wydarzeniach czasu Świat Bożonarodzeniowych. Organizacja spotkania  stała 
się historią a ma na celu integrację członków Stowarzyszenia tj. osób po 
transplantacji serca i płuc oraz ich najbliższych, daje możliwość ten jeden raz w 
roku spotkać się z wszystkimi, połamać
 opłatkiem, zaśpiewać kolędy, wysłuchać siebie nawzajem oraz wspólnie 
obejrzeć przedstawienie Jasełkowe. "Spotkanie Opłatkowe" pozwala osobom po 
transplantacji cieszyć się kolejnym przeżytym rokiem, jest to czas na 
podziękowanie Bogu oraz wszystkim chętnie włączającym się w pracę na rzecz 
niepełnosprawnych oraz by każdego dnia .żyło się lepiej.Organizacja "Spotkania  
Opłatkowego" daję niekiedy jedyną możliwość na integrację z personelem 
medycznym kliniki SCCS w Zabrzu. Daje możliwość spotkać się z lekarzami 
oraz pielęgniarkami na stopie nie medycznej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

4

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

STOWARZYSZENIE PROWADZI NIEODPŁATNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB PO TRANSPLANTACJI 
SERCA W ZAKRESIE;1. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 
OCHRONĄ ZDROWIA, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANA 
/PKD 9499Z/

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 48 669,08 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 700,47 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 375,45 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28 593,16 zł

0,00 zł

8 225,00 zł

15 755,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 612,73 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 11 104,05 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 67 577,92 zł 11 104,05 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

11 104,05 zł 11 104,05 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 413,02 zł 0,00 zł

430,50 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 VIII ZJAZD DZIECI I MŁODZIEŻY PO TRANSPLANTACJI ZDUŃSKA WOLA- 
WSPÓŁUDZIAŁ

200,02 zł

2 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE PŁAWNIOWICE - WSPÓŁUDZIAŁ 60,02 zł

3 SPOTKANIE OPŁATKOWE 3 640,90 zł

1 NA POTRZEBY KOŁA WARSZAWA 5 456,30 zł
2 NA POTRZEBY KOŁA ZABRZE 3 640,90 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0,0 osób

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów
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1,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

532,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 15 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 12 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

50,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

35,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

15,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 6 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 000,00 zł

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

6 000,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 000,00 zł

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

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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

500,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

-

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 0,00

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

URSZULA RESSEL - KSIĘGOWA 24.05.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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INFORMACJA DODATKOWA

I

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011 
ŚRODKI TRWAŁE O NISKIEJ WARTOŚCI DO 3.500,00 AMORTYZUJE SIĘ W WYSOKOŚCI 100 %W 
MOMENCIE ODDANIA DO ZUŻYCIA .  

-WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKO CENNYCH ODPISYWANYCH W CAŁOŚCI  W KOSZT W 
MOMENCIE ODDANIA DO 
UŻYTKOWANIA  

ROK                                                2010                       2011
                                                                                                                                                                                
                                                             STAN NA 01.01                              5.581,00                    5.581,00     
   PRZYCHODY Z TEGO                            0                             0                    
 - ZAKUPY                                              0                             0   
 - DAROWIZNA                                       0                             0      
 ROZCHODY WYNIKAJĄCE Z KASACJI      0                             0        
 DAROWIZNY PRZEKAZANE                     0                             0
 NADWYŻKA INWENTARYZACYJNA           0                             70,00
 STAN NA 31.12.2011                        5.581,00                    5.651,00

II

INFORMACJA O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WKAZANIEM ŻRÓDEŁ , W TYM 
PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM Z PODZIAŁEM NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 
NIEODPŁATNĄ.

WYSZCZEGÓLNIENIE                                                               ROK 2010                 STRUKTURA            ROK 
2011            STRUKTURA               DYNAMIKA

DAROWZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH-PIENIĘŻNE                           3.635,00                      7,33                      
1.787,03                4,38                         49,16    
PRZYCHODY Z ZASĄDZONYCH NAWIĄZEK                                10.700,00                     21,56                    
17.623,56              43,18                        164,71
DAROWIZNY RZECZOWE                                                           2.506,16                       5,05                          0   
                       0                               0
WPŁATY Z 1 % PODATKU                                                         31.622,24                     63,73                    
21.249,93              52,06                          67,20
PRZYCHODY FINANSOWE                                                             248,50                       0,50                           
84,12                0,21                         33,85
POZOSTAŁE PRZYCHODY                                                              905,72                      1,83                           
70,00                0,17                           7,73

OGÓŁEM                                                                                  49.617,62                      100                      
40.814,64               100                            82,26

III
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KOSZTY ADMINISTRACYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           ROK 2010            STRUKTURA             ROK 2011
          STRUKTURA             DYNAMIKA

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII                                           785,27                       3,45                   2.358,30   
             22,91                        300,32

USŁUGI OBCE                                                                      5.275,40                    23,15                   1.014,18       
           9,86                          19,22

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA                               8.384,00                    36,79                    
5.730,00                55,67                          68,34

AMORTYZACJA                                                                        0                               0                           70,00        
          0,68                            0

POZOSTAŁE WYJAZDY DELEGACYJNE                                     6,852,79                    30,07                    
1.120,08                10,88                          16,35

PODATKI I OPŁATY                                                               1.490,52                      6,54                       0              
             0                                0

OGÓŁEM                                                                              22.787,98                    100                    10.292,56      
            100                           45,17

IV

IFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

ROK                                                                                                                            2010                                      
                    2011

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO                                          30.532,22                     
                                  28.513,35

POZOSTAŁE KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH                                          6.393,42                     
                                  17.668,82

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                                                                           1.200,00                          
                               1.253,92

  

OGÓŁEM                                                                                                               38.125,64                                   
                    47.436,09

V

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE                                                ROK 2010                                                       ROK 2011

ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE                                      134,10                                                               253,23

ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU                                 59.025,40                                                          40.145,30

OGÓŁEM                                                                59.159,50                                                          40.398,53

VI
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Sporządzono dnia:2012-06-29

FUNDUSZ STATUTOWY

STAN NA 01.01.2011                                                     68.379,45

ZMNIEJSZENIE O WYNIK STATUTOWY                            11.296,00

STAN NA 31.12.2011                                                     57.083,45

VII

FUNDUSZ STATUTOWY POWIĘKSZAMY LUB ZMNIEJSZAMY PO ZATWIERDZENIU ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

   W ZALEŻNOŚCI OD TEGO JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI O KTÓRYCH 
MOWA W UST.2I3.

   ZOBOWIĄZANIA KTÓTKOTERMINOWE             229,09

    DANE LICZBOWE W INFORMACJI DODATKOWEJ PODANE ZOSTAŁY ZGODNIE  Z ZAPISAMI W 
KSIĘGACH KONTOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ,KTÓREJ POWIERZONO
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH                                          

RESSEL URSZULA

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI          

GĄSIOR URSZULA
SKUBISZAK WOJCIECH
JULEWICZ ANNA
GRANOWICZ MARIAN
TOMALKA FLORIAN
GĄSIOREK WIESŁAW
ŻYTKIEWICZ TADEUSZ
CHACHAJ ALICJA
ŁEPKOWSKI ALEKSANDER
PISARSKA HALINA
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BILANS
sporządzony na dzień: 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

0,000,00Należności długoterminoweIII.

0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 40 398,53 21 476,56

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00

0,00Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 40 398,53

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0,00 0,00

Sporządzono dnia:

URSZULA RESSEL

0,000,00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

21 476,56

STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA 
IMIENIA PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI
04-635 WARSZAWA
NIEMODLIŃSKA 33 
0000069411

1 Środki pieniężne 40 398,53 21 476,56

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00

Aktywa razem 40 398,53 21 476,56

A. Fundusze własne 40 169,44 21 260,60

I. Fundusz statutowy 57 083,45 40 169,44

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -16 914,01 -18 908,84

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 0,00

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -16 914,01 -18 908,84

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 229,09 215,96

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 229,09 215,96

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

2 Inne zobowiązania 229,09 215,96

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00

III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 40 398,53 21 476,56
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

URSZULA GĄSIOR 
MARIAN GRANOWICZ
WANDA OMYŁA
HALINA PISARSKA
LONGINA NOCOŃ 
ANNA JULEWICZ
TADEUSZ ŻYTKIEWICZ
FLORIAN TOMALKA
WOJCIECH SKUBISZAK
ALEKSANDER ŁEPKOWSKI
WIESŁAW GĄSIOREK

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2012-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 40 660,52 48 293,63

I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

II. Inne przychody określone statutem 40 660,52 48 293,63

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 21 249,93 19 700,47

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3 Pozostałe przychody określone statutem 19 410,59 28 593,16

B. Koszty realizacji zadań statutowych 46 182,17 62 164,90

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

28 513,35 11 104,05

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

0,00 0,00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

-5 521,65 -13 871,27

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 17 668,82 51 060,85

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00

0,000,00Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 84,12 375,45

0,001 253,92Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 2 358,30 986,07

Sporządzono dnia

STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA 
IMIENIA PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI
04-635 WARSZAWA
NIEMODLIŃSKA 33 
0000069411 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 10 292,56 5 413,02

1 426,951 014,18Usługi obce2

3 000,005 730,00Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0,0070,00Amortyzacja5

0,001 120,08Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 0,00 0,00

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 70,00 0,00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-16 914,01 -18 908,84

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) -16 914,01 -18 908,84

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

0,000,00Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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URSZULA RESSEL

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

URSZULA GĄSIOR
MARIAN GRANOWICZ
WANDA OMYŁA
HALINA PISARSKA 
LONGINA NOCOŃ
ANNA JULEWICZ
TADEUSZ ŻYTKIEWICZ
FLORIAN TOMALKA
WOJCIECH SKUBISZAK
ALEKSANDER ŁEPKOWSKI
WIESŁAW GĄSIOREK
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości
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