
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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 2021-09-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WOŁOSKA Nr domu 137 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-507 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@przeszczepserca.pl Strona www www.przeszczepserca.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-12-01

2007-02-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14078004400000 6. Numer KRS 0000268880

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

DARIUSZ BOROWSKI PREZES ZARZĄDU TAK

KRZYSZTOF CIAMULSKI V-CE PREZES ZARZĄDU NIE

MAŁGORZATA ZIELIŃSKA SEKRETARZ TAK

IZABELLA GIZIŃSKA SKARBNIK TAK

WIESŁAWA FIFIELSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BARBARA RYBACKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

EWA KRZEŚNIAK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

HENRYK RYBACKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JACEK KAPISZ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

STANISŁAW KACZOROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

LECH POLIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

STOWARZYSZENIE PRZESZCZEPIONYCH SERC
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

ELŻBIETA KRZYŻANOWSKA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

KRYSTYNA GROTKOWSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ZBIGNIEW HARASIMCZUK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Pomoc humanitarna i społeczna osobom po przeszczepie serca.
2. Integracja osób po przeszczepie serca.
3. Aktywacja społeczna i zawodowa osób po przeszczepie serca.
4. Propagowanie leczenia metodą transplantacji serca, wspieranie warszawskich ośrodków transplantacji serca i 
innych ośrodków transplantacji.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia jako sposobu pozwalającego zapobiegać i unikać chorób kardiologicznych.
6. Pomoc krwiodawcom.
7. Propagowanie transplantacji narządów - osoby po przeszczepie serca są najlepszym świadectwem skuteczności 
leczenia metodą transplantacji narządów. Jest to metoda, która niestety nadal budzi wiele kontrowersji, dlatego 
członkowie Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc kładą duży nacisk na propagowanie idei transplantacji przede 
wszystkim wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
Wraz z lekarzami i przedstawicielami POLTRANSPLANTU staramy się przybliżyć wszystkie aspekty tego rodzaju 
leczenia. Opisywana jest cała droga, jaką przechodzi człowiek od momentu kwalifikacji do przeszczepu poprzez 
sposoby i metody pobierania narządów, sam przeszczep i życie po przeszczepie. Bardzo często jako materiał 
informacyjny wykorzystywany jest film "Życie po życiu", w którym występują członkowie naszego Stowarzyszenia. W 
propagowaniu idei transplantologii Stowarzyszenie współpracuje z takimi organizacjami jak: Dialtransplant, 
Stowarzyszenie Osób z Przeszczepionym Sercem, Fundacja Transplantacja O.K.
Z reguły osoba po przeszczepie serca jest rencistom, a co za tym idzie, ma ograniczone możliwości podjęcia pracy 
zarobkowej. Wydatki na leki, badania okresowe i dojazdy to bardzo poważne wydatki, dlatego każdy członek 
Stowarzyszenia będący po przeszczepie serca otrzymuje raz w roku (po przedstawieniu imiennej faktury) 
dofinansowanie na leki w wysokości 200,00 PLN. Stowarzyszenie stara się również umożliwić swoim członkom 
możliwość aktywacji społecznej. W tym celu są organizowane zjazdy integracyjne połączone z warsztatami 
psychologicznymi, wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi oraz zawodami sportowymi.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

750

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Jednym z podstawowych przedmiotów działalności 
Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc jest działalność na 
rzecz osób po przeszczepie serca. Przeszczep oznacza 
prawie całkowitą zmianę dotychczasowego trybu życia a 
to ciągnie za sobą wiele pytań i obaw. Członkowie 
naszego Stowarzyszenia bardzo chętnie dzielą się 
swoimi przeżyciami, doświadczeniem i wiadomościami 
zarówno na temat samego przeszczepu jak i życia po 
przeszczepie. Dotyczy to również bliskich osób po 
przeszczepie, gdyż ich doświadczenie i wiedza jest 
bardzo istotna. Bardzo chętnie opowiadają jak wspierali 
bliską sobie osobę, jak przeżywali moment przeszczepu 
oraz co czuli po operacji. Zarówno przeszczepieni jak i 
ich bliscy odwiedzają przychodnie i kliniki, gdzie ludzie 
chętnie słuchają ich historii. Aby przybliżyć temat 
transplantologii członkowie Stowarzyszenia biorą czynny 
udział w spotkaniach ze społecznościami na terenie 
całego kraju. Osoby będące po przeszczepie muszą stale 
przyjmować leki, których koszt jest niestety coraz 
większy, dlatego wszyscy członkowie Stowarzyszenia 
będący po przeszczepie serca otrzymują raz w roku 
zapomogę na leki w wysokości 200,00 PLN. W 2020 
roku, ze względu na COVID, a co za tym idzie, 
ograniczenie możliwości zarobkowych osób po 
przeszczepie serca, zarząd Stowarzyszenia podjął 
uchwałę o wypłaceniu dodatkowej zapomogi w 
wysokości 150,00 PLN.

14 625,17 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 55 909,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 50 675,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5 234,05 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 44 535,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 39 320,23 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

27 987,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 415,08 zł

16 353,04 zł

1 Dofinansowanie leków 14 625,17 zł

2 W ramach akcji #12Godzin dla Życia# przekaz środków na zakup specjalistycznych aparatów typu 
OSC Heard do transportu pobranego od dawcy serca do przeszczepu.

13 843,00 zł

3 Dofinansowanie rehabilitacji dla ciężko chorej osoby 8 342,02 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 48 755,12 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 154,83 zł
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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.

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)

0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

4 Spotkanie z członkami Stowarzyszenia 510,04 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 - dodatkowo podać 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
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102 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 
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 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

EWA KRZEŚNIAK
DARIUSZ BOROWSKI

KRZYSZTOF CIAMULSKI
Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-21
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