
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ALPEJSKA Nr domu 4A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-628 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@sercedlaarytmii.pl Strona www www.sercedlaarytmii.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-01-19

2019-04-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14102507700000 6. Numer KRS 0000272287

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

Jakub Zawadzki Prezes 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

Katarzyna Bieganowska, 
Marta Ośko-Derejko, Paweł 
Wilski

Rada Fundacji TAK

FUNDACJA SERCE DLA ARYTMII

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Działania w 2019 roku.

Na początku roku zakończyliśmy prace nad nową stroną internetową, która w nowej odsłonie pojawiła się 14 
stycznia.

Cały rok pracowaliśmy nad promocją naszej flagowej kampanii edukacyjnej „Akcja ablacja”, która jest programem 
wyjaśniającym przyczyny, objawy i sposoby leczenia migotania przedsionków, czyli najczęściej występującej arytmii. 
Na zaproszenie organizatorów w dniach 10-11 stycznia braliśmy udział w International Warsaw Ablation Workshops 
2019, na których promowaliśmy naszą kampanię oraz poznawaliśmy nowe techniki zabiegowe w elektrofizjologii. 
Całostronicowy artykuł o programie ukazał w kwietniowym Magazynie Udarowym, a pod koniec roku informacje o 
kampanii pojawiły się w zarówno w ogólnopolskich mediach branżowych (m.in. rynekzdrowia.pl, pulsmedycyny.pl, 
zdrowie.dziennik.pl), jak i w innych środkach przekazu (radio.krakow.pl,pap.pl, wyspa-kobiet.pl).
Od początku roku trwały również prace postprodukcyjne nad filmami z krótkimi historiami pacjentów, które pokazują 
autentyczne przejścia osób, które przeszły zabieg ablacji. Ponadto w 2019 roku udało nam się nawiązać współpracę 
z Panem Piotrem Fronczewskim, który zaangażował się w promocję kampanii. W efekcie tej współpracy powstał 
materiał filmowy, który ukazał się na początku 2020 roku.

Od początku roku rozpoczęliśmy pracę nad nową kampanią edukacyjną „Akcja ablacja – dzieci”, która ma być 
odpowiednikiem programu skierowanego dla dorosłych pacjentów. Do współpracy udało nam się zaangażować 
lekarzy kardiologów z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, pod których okiem powstawał wstępny zarys akcji. 
Celem kampanii jest przybliżenie najmłodszym pacjentom i ich rodzicom problemów związanych z z zaburzeniami 
rytmu serca występującymi u dzieci i młodzieży oraz możliwościami ich leczenia. W drugiej połowie roku 
rozpoczęliśmy pozyskiwanie środków na realizację tego projektu – napisaliśmy program, który na początku 2020 
roku uzyskał środki z grantu celowego, a jego realizacja planowana jest na 2020 rok.

W kwietniu jako patron merytoryczny wzięliśmy udział w kampanii edukacyjnej "Dbaj o serce. Profilaktyka i leczenie", 
w której wraz z ekspertami tłumaczymy w jaki sposób dbać o zdrowie serca i na co zwracać szczególną uwagę w 
codziennej diecie, ponadto przybliżamy tematy chorób układu sercowo-naczyniowego oraz znaczenie rehabilitacji po 
zabiegach kardiologicznych.

W 2019 roku przyjęliśmy zaproszenie do współpracy przy programie darmowych badań przesiewowych dla 
pacjentów z podejrzeniem arytmii, którego realizacja ruszyła już w 2020 roku. W jej ramach niemal 1000 osób będzie 
miało możliwość wykonania tygodniowego badania event holterem EKG.  

Poza tym w czerwcu mieliśmy przyjemność gościć na oddziale kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu – 
podopiecznym oddziału rozdaliśmy drobne upominki z okazji Dnia Dziecka.

We wrześniu współorganizowaliśmy spotkanie integracyjne w Zegrzu skierowane dla dzieci i młodzieży ze 
wszczepionymi stymulatorami oraz kardiowerterami-defibrylatorami serca. W siedzibie legionowskiego WOPRu 
odbyły się wykłady i spotkania z lekarzami kardiologami, psychologami dziecięcymi i dietetykami, warsztaty z 
pierwszej pomocy, a także rejsy wycieczkowe i zabawy dla najmłodszych.

Na przełomie listopada i grudnia we współpracy z Zespołem Szkół Fototechnicznych z Warszawy zorganizowaliśmy 
profesjonalną sesję fotograficzną do kalendarza na 2020 rok dla podopiecznych oddziału kardiologicznego Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Z końcem roku wzięliśmy udział w Programie Udzielania Grantów na Wydarzenia Edukacyjne w 2020 roku, żeby 
móc pozyskać środki na szkolenia kardiologów. We współpracy z lekarzami Narodowego Instytutu Kardiologii w 
Aninie przygotowaliśmy i złożyliśmy stosowny wniosek do firmy Medtronic.

Ponadto w 2019 roku kontynuowaliśmy program darmowych otwartych wykładów edukacyjnych odbywających się w 
auli Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie. W 2019 roku wśród głównych wykładów pojawiły się tematy 
dotyczące zabiegów kardiologicznych: angioplastyki czy by-passów, a także obszerny wykład o kardiomiopatiach.
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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

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ochrona i promocja zdrowia - propagowanie rzetelnej wiedzy na temat chorób 
układu krążenia, ryzyka ich wystąpienia oraz szeroko 
pojętej profilaktyki;
- przygotowywanie szerokich programów 
informacyjnych i kampanii edukacyjnych dla pacjentów, 
zwłaszcza poprzez wydawnictwa (podręczniki, broszury, 
plakaty), bezpośrednie spotkania oraz własny portal 
internetowy;
- współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i 
szkoleniu kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i techników w 
zakresie elektrofizjologii, zwłaszcza dziecięcej poprzez 
organizację spotkań i szkoleń zawodowych, 
dofinansowywanie wyjazdów kadry medycznej na 
sympozja, kongresy i szkolenia zagraniczne, 
organizowanie i dofinansowywanie wymiany naukowej 
pomiędzy referencyjnymi ośrodkami w kraju i za 
granicą;
- organizowanie i dofinansowanie wspólnych 
spotkań/wyjazdów integracyjnych takich jak: spotkania 
weekendowe, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami rytmu serca i ich rodzin; 
- inicjowanie i wspieranie działalności innowacyjno-
wdrożeniowej w medycynie;
- działania zmierzające do tworzenia korzystnych ram 
prawnych do rozwoju medycyny oraz nauk pokrewnych, 
w szczególności kardiologii i elektrofizjologii.

19 000,00 zł

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

1500

0
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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) 53 190,05 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 53 190,05 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) 0,00 zł

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

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)

19 352,72 zł

0,00 zł

0,00 zł

17 951,80 zł

234,60 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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) 37 539,12 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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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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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. 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

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 15 650,93 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

15 885,53 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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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

5 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

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 
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 13 212,99 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 212,99 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)

220,22 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

1 050,00 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
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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

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

organizacji

Jakub Zawadzki Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-13

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