
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 2021-10-13

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 Rada Fundacji TAK

Marta Ośko-Derejko Rada Fundacji TAK

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)

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

Działania w 2020 roku

Od początku stycznia kolportowaliśmy przygotowany przez nas oraz Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie 
kalendarz z wizerunkami podopiecznych oddziału kardiologicznego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Przygotowana wraz z Zespołem Szkół Fototechnicznych wystawa z powstałej w grudniu 2019 roku sesji zdjęciowej, 
planowana na czerwiec 2020 nie odbyła się w związku z pandemią COVID-19.
W połowie stycznia wystartował program darmowych badań przesiewowych dla pacjentów z podejrzeniem arytmii, 
którego jesteśmy współorganizatorem i partnerem merytorycznym. W ramach programu pacjenci mają możliwość 
wykonania za darmo tygodniowego monitorowania holterem EKG oraz jego interpretacji. W 2020 roku z programu 
skorzystało ponad 300 osób – docelowo w okresie całego badania ma to być około 1000 pacjentów.
Kolejny rok intensywnie promowaliśmy nasza flagową kampanię edukacyjną „Akcja ablacja”, która jest programem 
wyjaśniającym przyczyny i objawy migotania przedsionków. Omawia ponadto sposoby leczenia tej najczęściej 
występującej w populacji ludzkiej arytmii.
Na przełomie stycznia i lutego zrealizowaliśmy materiał edukacyjny, w którym swoją historię związaną z 
zaburzeniami rytmu serca oraz ich leczeniem opowiedział Pan Piotr Fronczewski. Materiał ten uzyskał ogromną 
popularność zarówno na naszej stronie w serwisie Facebook, jak i na stronie dedykowanej kampanii „Akcja ablacja”. 
Z końcem stycznia właśnie na tej stronie pojawiła się nowa funkcjonalność – „historie pacjentów”, na której 
umieszczone zostały autentyczne wywiady z ludźmi, którzy opowiadają o swoich zmaganiach z migotaniem 
przedsionków, zabiegu ablacji widzianym od strony pacjenta oraz życiu po ablacji.
W połowie lutego 2020 pozyskaliśmy grant na realizację nowego projektu „Akcja ablacja – Dzieci”. Na przestrzeni 
kilku kolejnych miesięcy powstał cały projekt zawierający zbudowanie dedykowanej strony internetowej, a także 
spotu filmowego, którego realizacja miała rozpocząć się w maju 2020 roku. Duża część spotu miała powstać w 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ale restrykcje pandemiczne zmusiły nas przesunąć termin realizacji na rok 
2021. 
Przy ogromnym udziale zaprzyjaźnionych specjalistów oraz naszych partnerów w maju 2020 stworzyliśmy specjalną 
broszurę edukacyjną „Informacje na temat korona wirusa dla pacjentów z migotaniem przedsionków”, którą pod 
koniec czerwca rozsyłaliśmy do współpracujących z nami instytucji, a także udostępniliśmy w naszych kanałach 
internetowych. 
W październiku zakończyliśmy pracę nad specjalnym przewodnikiem „Migotanie przedsionków – materiał edukacyjny 
dla pacjenta”, którego publikacja miała miejsce w listopadzie. Materiał był promowany na kanałach medycznych w 
ramach kampanii „Tydzień Świadomości Migotania Przedsionków”. Ten unikalny darmowy przewodnik cieszy się 
ogromną popularnością wśród pacjentów, a także wśród lekarzy - pierwszy nakład rozszedł się bardzo szybko.
Na początku grudnia przekazaliśmy Centrum Zdrowia dziecka „mikołajkowe prezenty”, które 6 grudnia trafiły do 
małych podopiecznych z oddziału kardiologii.
Ponadto w 2020 roku braliśmy udział w wydarzeniach kardiologicznych, które z powodu pandemii odbyły się w formie 
zdalnej – najważniejszymi z nich były: e-POLSTIM, Forum Serce Pacjenta oraz Wirtualny Kongres Medycyny 
Rodzinnej.

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

3000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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.  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 chorób układu krążenia;
- przygotowywanie programów informacyjnych i 
kampanii edukacyjnych dla pacjentów, poprzez 
wydawnictwa (plakaty, broszury, leaflety, podręczniki), 
portal internetowy fundacji oraz specjalny portal 
kampanii "Akcja ablacja";
- współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
oraz szkoleniu kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i 
technicznej w zakresie elektrofizjologii poprzez 
współorganizację szkoleń zawodowych, dofinansowanie 
wyjazdów kadry medycznej na krajowe i zagraniczne 
sympozja, kongresy oraz szkolenia;
- współorganizacja wymiany naukowej pomiędzy 
referencyjnymi ośrodkami w kraju i za granicą;
- dofinansowanie oraz współorganizowanie wyjazdów i 
spotkań integracyjnych dla małoletnich pacjentów z 
zaburzeniami rytmu serca oraz ich rodzin;
- wspieranie działalności innowacyjno-wdrożeniowej w 
kardiologii;
- współudział w badaniach klinicznych w obszarze 
kardiologii;
- działania zmierzające do tworzenia korzystnych ram  
prawnych rozwoju medycyny oraz nauk pokrewnych, w 
szczególności w kardiologii i elektrofizjologii.

15 000,00 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) 90 936,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 90 936,69 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) 0,01 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 11 936,70 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. 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)

74 076,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 722,96 zł

0,00 zł

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) 86 799,56 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 4 137,14 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

1 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

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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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 8 470,91 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 470,91 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)

822,00 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

822,00 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

Jakub Zawadzki Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-13

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13 7


