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t. organizatorzbiórki publicznej:
Fundacjana RzeczDzieciz WadamiSerca,,coRtNFANTts'zsiedzibqw Lublinie
Adressiedziby:
ul. Natęczowska24,zo-7otlub|in
2. Nazwaorganuoraz data i nr pozwolenia:
Zbiórkęprzeprowadzono
na podstawiedecyzjiMinistraSprawWewnętrznych
iAdministracji
nr 20/20LLz dnia28 stycznia2011roku.
3. Suma zebranychofiar pieniężnych,uwzględniajqcailośći rodzaj zebranychśrodkówna
poszczególnecele,wedtugform zbiórki publicznej:
W wyniku przeprowadzonejzbiórki publicznejzebrano środkipieniężneW kwocle
1335 544,90zł [stownie:Jeden mi|iontrzystatrzydzieści
pięćtysięcypięćsetczterdzieści
czteryztotei dziew!ęćdziesiqt
groszy].
Zbiórkabytaprowadzonana obszarzeRzeczypospolitej
Po|skiej
w następujqcych
formach:

\,

a. dobrowolnychwptat na specjalnekonto bankowew pln o numerze86 1600 110j.
00030502 LL75 2L5o- > wptaconokwotę tt72 953,58zł[słownie:Jedenmilion
sto siedemdziesiqt
pięćdziesiqt
dwa tysiqcedziewięćset
trzyztotei pięćdziesiqt
osiem
groszyl;
b. dobrowolnych
wpłatna specja|ne
kontobankoweW euro o numerze50 16001101
00030502 IL75 2of2 - > wpłaconokwotę 99563,12 zł [stownie:Dziewięćdziesiqt
dziewięć
tysięcypięćsetsześćdziesiqt
trzyztotei dwanaście
groszy];
c. dobrowolnychwptat na specjalnekonto bankowe o numerze93 1600 1101OOO3
o5o2 tI75 2024 - > wptaconokwotę 4649,ot zł [stownie:Czterytysiqcesześćset
czterdzieści
dziewięćztotychijedengrosz];
d. zbiórkidobrowolnychdatków do zaplombowanych
puszekkwestorskich
- > zebrano
kwotę 42484,7Lzł[stownie:
Czterdzieści
dwa tysiqceczterystaosiemdziesiqt
cztery
jedengroszy];
złotei siedemdziesiqt
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e. zbiórki dobrowolnych datków do zap|ombowanych skarbon stacjonarnych,
ustawionychza zgodqwtaścicieli
lub użytkownikówobiektów - > zebrano kwotę .
t5 894,48 zł [stownie: Piętnaścietysięcy osiemset dziewięćdziesiqtcztery ztote
i
czterdzieści
osiem groszy];
Z tytutu prowadzonejzbiórki pub|icznejzgodnie z decyzjq nr 2o/2oLL z dnia
28 stycznia
2o7Lr, Fundacja otrzymałwptaty z tytutu odsetek od depozytów bankowych
w kwocie
53 42t,8o zt [stownie: Pięćdziesiqttrzy tysiqce czterysta dwadzieściajeden
ztotych i
osiemdziesiqt
groszyf,oraznadpłatod K|iniki.Fundacjaotrzymatatqcznenadptaty
z Klinikiza
wykonane procedury w kwocie 24550,34 zt [stownie:Dwadzieścia
cztery tysiqce sześćset
pięćdziesiqt
ztotychi trzydzieści
czterygrosze].

środkiuzyskaneze zbiórki publicznejzostałyrozdysponowanena poszczególne
cele zbiórki w
sposób następujqcy:

a. finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych
dzieci z wadami serca,
wykonywanych w klinice Kardiochirurgii Szpitala Uniwersytetu im.
Ludwiga
Maxymi|ianaw Monachium (Niemcy)- > W kwocie t256659,84 zł
[stownie:Jeden
milion dwieściepięćdziesiqtsześćtysięcy sześćsetpięćdziesiqtdziewięć
84lIoo
złotych
b. pomoc podopiecznym-dzieciom i opiekunom,reatizowan
q poprzezfinansowanie
pobytu i przejazdów do ośrodkówmedycznych,zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
|ekarstwiśrodków czystości- > W kwocie 156g57,2o zł
[słownie:Sto pięćdziesiqt
sześć
tysięcydziewięćsetpięćdziesiqtsiedem 2ohoo groszy].
\-i

4. Rodzaj i ilośćzebranych ofiar w naturze: Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami
Serca ,,CoR
INFANT|S"
nie przeprowadzała
zbieraniaofiarw naturze.
5. Wysokośćkosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym
wymienieniem
rodzaju i wysokościposzczególnych wydatków:
W zwiqzkuzorganizacjqzbiórki pub|icznejponiesiononastępujqcekoszty:
- druki i materiałyreklamowe, - ) 2 766,27zł [stownie:Dwa tysiqcesiedemset
sześćdziesiqt
sześć
złotychi dwadzieścia
siedem groszy];
-usługireklamowe-> 560,27zł [stownie:Pięćsetsześćdziesiqt
ztotychi dwadzieścia
siedem
groszyl;
- komunikaty prasowe -> 64 039,95 zł [słownie:Sześćdziesiqt
cztery tysiqce trzydzieści
dziewięćztotychi dziewięćdziesiqt
pięćgroszy].

Koszty zorganizowaniazbiórki publicznejw catościpokryte zostatyze środkówprywatnych
Zarzqduiotrzymanychdarowiznrzeczowych,kosztynie obciqżajqwydatków
Fundacji.
Wszystkie podmioty zaangażowaneW przygotowanie i przeprowadzenie
akcji dziataty
społecznie
- bez wynagrodzenia.
Fundacjana RzeczDzieciz Wadami Serca,,coR tNFANTls'przeprowadzita
zbiórkę publicznq
na podstawiepozwoleniaMinistra Spraw Wewnętrznychi Administracji
DecyzjaNr 20/2oLL
z dnia 28 stycznia2011 roku w terminie oznaczonymw niniejszympozwoleniu, jest
to
w
terminieod dnia 1 stycznia2011 roku do dnia 3l grudnia201L roku na terenie
catejpolski.
ZarzqdFundacjina Rzecz Dzieciz Wadami Serca ,,coR INFANTts,,informujeponadto,
iż. ze środków uzyskanych z przedmiotowej zbiórki publicznej
na realizację celów
przewidzianychw pozwoleniu przeznaczyłłqczniekwotę t4I36!7,o4
zl, [stownie:Jeden
miIion czterysta trzynaścietysięcy sześćsetsiedemnaście04/100 złotych].
Fundacja w
następujqcy
sposób realizowatacele wskazaneW pozwoleniuw oparciuo środki
zebranew
ramachprzeprowadzonej
zbiórki publicznej:
Finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznychdzieci
z wadami serca,
wykonywanychw Kinice Kardiochirurgii
SzpitalaUniwersytetulm. LudwigaMaxymilianaw
Monachium(Niemcy)zrealizowanyzostałpoprzezfinansowanie30 procedur
medycznychw
Klinice Kardiochiru
rgiiSzpitalaUniwersytetuim. LudwigaMaxymilianaw Monachiu
m.
Finansowanie kosztów

\,/

podopiecznym- dzieciom i opiekunom, rea|izowan
q poprzez
finansowanie pobytu i przejazdów do ośrodków medycznych,
zakupu sprzętu
rehabi|itacyjnego,
|ekarstw i środkówczystości,na ten cel środkiwydatkowano ogótem
t56957,2o [słownie:Sto pięćdziesiqtsześćtysięcydziewięćsetpięćdziesiqt
siedem zo/Loo
ztotych]. W rozbiciu analitycznymFundacjawydatkowatana pomoc w
zakresieprzejazdów
do ośrodkówmedycznych kwotę 89 845,62 z| [ stownie: osiemdziesiqt
dziewięć tysięcy
osiemsetczterdzieści
sześć
62/L}o ztotych].

Z dniem 05 września2o!2r, Fundacjana rzecz dzieci z wadami serca
Cor lnfantis
wydatkowatado zera zbiórkę publicznqzgodniez decyzjqnr ZO/Z}LLz dnia
28 stycznia
201lr.wyda
nq przez MsWiA.
Zarzqd Fundacji
Fundacjana rzecz dzieciz wadamiserca
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