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1',orga nizator zbiórki pu blicznej:
Fundacjana Rzecz Dzieciz Wadami Serca,,coR lNFANTls" z siedzibqw LubIinie
Ad res siedziby: u |. Natęczowska 24, 2o-7oL Lub|in
2. Nazwa organu oraz dota i nr pozwolenia:
Zbiórkęprzeprowadzonona podstawiedecyzj!Ministra5prawWewnętrznychi Administracji
nr 2!3/2oo9z dnia 23 grudnia2009 roku,zmienionegodecyzjqnr L6o/2oL0z dnia'08|ipca
2010 roku.
3, Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniajqca ilośći rodzaj zebronych środków na
poszczegóIne cele, wedługform zbiorki publicznej:
W wyniku przeprowadzonejzbiórki pubIicznej zebrano środkl pieniężne W kwocie
dziesięćtysięcydziewięćsetdziewięćdziesiqt
1.610.993,56zt [stownie:Jeden milion sześćset
trzy ztotei pięćdziesiqtsześćgroszy].
Po|skiejwnastępujqcych
formach:
Zbiórkabyłaprowadzonana obszarzeRzeczypospo|itej
a. dobrowolnychwptat na specjalne konto bankowe w pln o numerze 86 1600 1101
0003 0502 LL75 2t5o - > wpłaconokwotę 1388 8t5,27 zł [stownie:Jeden mi|ion
siedem
trzysta osiemdziesiqtosiem tysięcy osiemset piętnaścieztotych dwadzieścia
groszyl;
b. dobrowolnychwptat na specjalnekonto bankowew euro o numerze50 1600 1101
0003 0502 LL75 2022 - > wptacono kwotę Lso 482,t3 zł [stownie:Sto .pięćdziesiqt
tysięcy czterystaosiemdziesiatdwa ztote itrzynaściegroszy.];
dobrowolnych wptat na specjalne konto bankowe o numerze 93 1600 1101 0003
o5o2 LL75 2024 - > wptacono kwotę 7687,o8 zt [stownie:Siedem tysięcy sześćset
osiemdziesiqtsiedem ztotychi osiem groszy];
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d. zbiórki dobrowo|nychdatków do zaplombowanychpuszekkwestorskich- > zebrano
kwotę 58 415,10 zł [stownie:Pięćdziesiqtosiem tysięcyczterystapiętnaście
ztqtychi
groszy];
dziesięć
e. zbiórki dobrowo!nych datków do zap|ombowanych skarbon stacjonarnych,
ustawionychza zgodqwtaścicie|i
Iub użytkownikówobiektów - > zebrano kwotę
5 593,98zl [stownie:Pięćtysięcypięćsetdziewięćdziesiqt
trzy ztote i dziewięćdziesiqt
' , . .'
osiemgros zyl;
Środki uzyskaneze zbiórki pub|icznejzostatyrozdysponowane
na poszczegó|ne
ce|ezbiórkiw
sposób następujqcy:

a. finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych
dzieci z wadami serca,
wykonywanych w klinice KardiochirurgiiSzpitala Uniwersytetu im. Ludwiga
Maxymi|ianaw Monachium (Niemcy)- > W kwocie 1 561 4Lg,46zł [stownie:Jeden
miIion pięćset sześćdziesiqtjeden tysięcy czterysta dziewiętnaście ztotych i
czterdzieści
sześćgroszy];
pomoc
podopiecznym-dzieciom i opiekunom,realizowanQpoprzez finansowanie
b.
pobytu i przejazdów do ośrodkówmedycznych,zakupu sprzętu rehabi|itacyjnego,
. > w kwocie 132 944,25zł [stownie:Sto trzydzieści
|ekarstwi środkówczystości
dwa
tysiqcedziewięćsetczterdzieści
czteryztote i dwadzieścia
pięćgroszy].
4. Rodzaj i ilośćzebranych ofiar w nqturze: 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 zwiqzkuz organizacjq
zbiórki publicznejponiesiononastępujqce
koszty:
- druki i materiatyrek|amowe, - > 4szo,lo
ztotychi dziesięćgroszy];

[słownie:Cztery tysiqce pięćsetdwadzieścia

-ustugi rek|amowe-> 43L8,t9 zł [stownie:Cztery tysiqce trzysta osiemnaściezłotychi
groszy];
dziewiętnaście
- komunikaty prasowe
groszy].
dziewięćdziesiqt
sześćztotychi sześćdziesiqt
pokryte zostatyze środkówprywatnych
Koszty zorganizowaniazbiórki pub|icznejw całości
Zarzqdui otrzymanychdarowizn rzeczowych,kosztynie obciqżajqwydatków Fundacji'
Wszystkie podmioty zaangażowaneW przygotowanie i przeprowadzenie akcji działały
społecznie
- bez wynagrodzenia.

zbiórkę pub|icznq
Fundacjana RzeczDzieciz Wadami Serca,,coR INFANTls'przeprowadziła
na podstawiepozwo|eniaMinistra Spraw Wewnętrznychi AdministracjiDecyzjaNr 213/2009
z dnia 23 stycznia2009 roku w terminie oznaczonymw niniejszympozwoleniu,to jest w
terminieod dnia L stycznia20L0 roku do dnia 3L grudnia2010 roku na tereniecatejPolski.
ZarzqdFundacjina Rzecz Dzieciz Wadami Serca ,,CoR |NFANT|S,informujeponadto,
iż! ze środków uzyskanych z przedmiotowej zbiórki pub|icznej na rea|izację.ce|ów
przewidzianychw pozwo|eniu przeznaczvttqcznie kwotę L694363,7L zł, [stownie:Jeden
czterytysiqcetrzystasześćdziesiqt
trzy ztote i siedemdziesiqt
dziewięćdziesiqt
miIionsześćset
jeden groszy].Fundacjaw następujqcysposób rea|izowata
ce|e wskazanew pozwo|eniuw
zbiórki pub|icznej:
zebranew ramachprzeprowadzonej
oparciuo środki
Finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznychdzieci z wadami serca,
SzpitalaUniwersytetuim. LudwigaMaxymilianaw
wykonywanychw Kinice Kardiochirurgii
Monachium(Niemcy)zrealizowanyzostałpoprzezfinansowanie49 procedurńedycznychw
rgiiSzpitalaUniwersytetui m. LudwigaM axymilianaw Monachium.
KliniceKardiochiru
Finansowaniekosztów podopiecznym. dzieciom i opiekunom, reaIizowanapoprzez
finansowanie pobytu i przejazdów do ośrodków medycznych, zakupu sprzętu
|ekarstw i środkówczystości,na ten ce| środkiwydatkowano ogółem
rehabi|itacyjnego,
L32944,25 [stownie:Sto trzydzieścidwa tysiqce dziewięćsetczterdzieścicztery złote i
pięć groszy]. W rozbiciu analitycznymFundacjawydatkowałana pomoc W
dwadzieścia
zakresie przejazdów do ośrodkówmedycznychkwotę 54937,69 zł [ stownie: Pięćdziesiqt
siedem ztotychi sześćdziesiqt
dziewięćgroszy],zakup
cztery tysiqce dziewięćsettrzydzieści
78 006,55 zt [stownie:Siedemdziesiqtosiem tysięcysześć
ztotychi
sprzęturehabiIitacyjnego
groszy].
pięćdziesiqtsześć
Finansowaniecelów wymienionychw decyzji nr 2I3l2o09 z dnia 23 grudnia foo9r,
zrea|izowanazostałarównież z otrzymanychdepozytów bankowychw roku 2010 w kwocie
L9 284,88 z| [stownie: dziewiętnaścietysięcy dwieście osiemdziesiqt cztery ztote i
nadptatod Kliniki,otrzymanychfizycznie w roku
osiemdziesiqtosiem groszy],dokonanych
20LIr, Fundacjaotrzymatatqczne nadptatyz K|inikiza wykonane proc.eduryw roku fol-t w
kwocie L6758,97 zt [stownie:Szesnaścietysięcy siedemset pięćdziesiqtosiem złotychi
a 2o!!r,, dotyczqceroz|iczenia
siedem groszy] pismo z dnia 04 |istopad
dziewięćdziesiqt
zbiórki pub|icznejdecyzja nr 2l3/2oo9 z dnia 23 grudnia 2oo9r i 47 326,30 zł [słownie:
Czterdzieści
siedem tysięcy trzysta dwadzieściasześćztotych i trzydzieścigroszy]dotyczy
pisma z dnia 05 grudnia 20ILr- wyjaśnieniadotyczqce wydatkowania środkówze zbiórki
publicznejdecyzjanr 8l2OO9z dnia 2L stycznia2009 roku.
Wydatkowanieśrodkówpochodzqcychz przedmiotowejzbiórki zostato roz|iczonew całości
20].1.roku
do zera z dniem 28 października
Fundacjana necz dzieciz wadamiserca
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