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L. orga nizator zbiórki publicznej:
z siedzibqw Lublinie
Fundacjana Rzecz Dzieciz Wadami Serca,,coR |NFANT|S,,
Adres siedziby:ul. Natęczowska24, 2o-7oLLublin
2. Nqzwa organu oraz data i nr pozwolenia:
Zbiórkęprzeprowadzonona podstawiedecyzjiMinistraSprawWewnętrznychi Administracji
nr 20l2OL]-z dnia 28 stycznia2011 roku.
3. Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniajqco ilośći rodzaj zebronych środków na
poszczególne cele, wedtugform zbiorki publicznej:
W wyniku przeprowadzonejzbiórki pub|icznejzebrano środki pieniężne W kwocie
1335 544,go zt [stownie:Jeden mi|ion trzysta trzydzieścipięć tysięcy pięćset czterdzieści
groszy].
czteryzłotei dziewięćdziesiqt
Po|skiejwnastępujqcychformach:
Zbiórka byłaprowadzonana obszarzeRzeczypospo|itej
a. dobrowo|nychwpłat na specjalnekonto bankowew p|n o numerze 86 ].6001101
ooo3 o5o2 LL75 2L5o - > wpłaconokwotę tt72 953,58 zł [stownie: Jeden mi|ion
sto siedemdziesiqtdwa tysiqcedziewięćsetpięćdziesiqttrzy ztote i pięćdziesiqtosiem
groszyl;
wptat na specjalnekonto bankowew euro o numerze50 1-600L101
dobrowolnych
b.
ooo3 o5o2 LL75 2022 - > wptacono kwotę 99 s63,!2 zł [stownie:Dziewięćdziesiqt
groszy];
ztote i dwanaście
dziewięćtysięcypięćsetsześćdziesiqttrzy
c. dobrowotnychwptat na specjalnekonto bankowe o numerze 93 1600 1tO1 OOO3
o5o2 LL75 2024 - > wpłacono kwotę 4649,ot zł [stownie: Cztery tysiqce sześćset
dziewięćztotychijeden grosz];
czterdzieści
d. zbiórki dobrowo|nychdatków do zaplombowanychpuszekkwestorskich- > zebrano
dwa tysiqce czterystaosiemdziesiqtcztery
kwotę 42484,71,zł [stownie:Czterdzieści
ztote i siedemdziesiqtjeden groszy];
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Fundacjanarzeczdzieciz wadamisercaCor|nfantis20.701Lub|in,
Nałęczowska
24,te|./far
815337355,
Regon060294101
fundacja@corinfantis.org,
KRs 0000290273
e.mai|:
SądRejonowy
w Lublinie
'
351600'l1010003050211752a01
FońisBankS.A.o/Lub|in:

e. zbiórki dobrowoInych datków do zap|ombowanych skarbon stacjonarnych,
Iubużytkownikówobiektów - > zebrano kwotę
ustawionychza zgodqwtaścicieli
15 89Ą48 zł [słownie:Piętnaścietysięcy osiemset dziewięćdziesiqtcztery ztote i
osiem groszy];
czterdzieści
na poszczegó|ne
ce|ezbiórkiw
Środki uzyskaneze zbiórki publicznejzostałyrozdysponowane
sposób następujqcy:
-"

t

,t'

dzieci z wadami serca,
a. finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych
wykonywanych w klinice KardiochirurgiiSzpitala Uniwersytetu im. Ludwiga
Maxymi|iana w Monachium (Niemcy) - > W kwocie t97 372,98 zł [słownie:Sto
dziewięćdziesiqtsiedem tysięcy trzysta siedemdziesiqtdwa złote i dziewięćdziesiqt
osiem groszyl;
b. pomoc podopiecznym-dzieciom i opiekunom,realizowanQpoprzez finansowanie
pobytu i przejazdowdo ośrodkówmedycznych,zakupu sprzętu rehabi|itacyjnego,
trzy
|ekarstwi środkówczystości- > W kwocie 33 t52,25 zł [stownie:Trzydzieści
pięć
groszy].
tysiqcesto pięćdziesiqtdwa ztote i dwadzieścia
4. Rodzaj i ilośćzebranych ofiar w noturze: Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca ,,CoR
zbieraniaofiarw naturze.
nie przeprowadzata
INFANTIS"
5. Wysokośćkosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z doktodnym wymienieniem
rodzaju i wysokościposzczególnych wydatków:
poniesiononastępujqcekoszty:
zbiórki pubIicznej
W zwiqzkuz organizacjq
- druki i materiatyrek|amowe,- ) 2766,27 zł [stownie:Dwa tysiqcesiedemsetsześćdziesiqt
siedem groszy];
złotychi dwadzieścia
sześć
siedem
złotychi dwadzieścia
-ustugireklamowe-> 560,27 zł [stownie:Pięćsetsześćdziesiqt
groszyl;
cztery tysiqce trzydzieści
- komunikaty prasowe -> 64 039,95 zł [stownie:Sześćdziesiqt
pięćgroszy].
dziewięćzłotychi dziewięćdziesiqt
Koszty zorganizowaniazbiórki pub|icznejw catościpokryte zostałyze środkówprywatnych
1arzqdui otrzymanychdarowizn rzeczowych,kosztynie obciqżajqwydatków Fundacji.
Wszystkie podmioty zaangażowaneW przygotowanie i przeprowadzenie akcji dziataĘ
- bez wynagrodzenia.
społecznie
przeprowadziła
zbiórkę pub|icznq
Fundacjana RzeczDzieciz Wadami Serca,,coR INFANT|S,,
na podstawiepozwo|eniaMinistra Spraw Wewnętrznychi AdministracjiDecyzjaNr Zo/2oIL
z dnia 28 stycznia2011 roku w terminie oznaczonymw niniejszympozwoleniu,to jest w
terminieod dnia L stycznia201L roku do dnia 31-grudnia201l- roku na tereniecatejPolski.

informujeponadto,
ąarzqdFundacjina RzeczDzieciz Wadami Serca,,CoRlNFANTIS,,
iz ze środków uzyskanych z przedmiotowej zbiórki pub|icznej na rea|izację cęlów
przewidzianychw pozwoleniu przeznaczylłqczniekwotę 23o525,23 zt, [stownie:Dwieście
tysięcy pięćsetdwadzieściapięć ztotych i dwadzieściatrzy grosze].Fundacjaw
trzydzieści
ce|ewskazaneW pozwo|eniuw oparciuo środkizebranew
sposób rea|izowata
następujqcy
zbiórki pubIicznej:
ramachprzeprowadzonej
Finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznychdzieci z wadami serca,
SzpitalaUniwersytetuim. LudwigaMaxymilianaw
wykonywanychw Kinice Kardiochirurgii
Monachium(Niemcy)zrealizowanyzostatpoprzezfinansowanie7 procedurmedycznychw
rgiiSzpitalaUniwersytetuim. LudwigaM axymilianaw Monachium.
KliniceKardiochiru
Finansowaniekosztów podopiecznym-dzieciom i opiekunom, reaIizowanQpoprzez
finansowanie pobytu i przejazdów do ośrodków medycznych, zakupu sprzętu
|ekarstw i środkówczystości,na ten ce| środkiwydatkowano ogótem
rehabi|itacyjnego,
trzy tysiqce sto pięćdziesiqtdwa złote i dwadzieściapięć
33 t52,25 [stownie:Trzydzieści
groszy]. W rozbiciu ana|itycznymFundacjawydatkowatana pomoc w zakresie przejazdów
do ośrodków medycznych kwotę tl'794,38 zł [ stownie: Jedenaścietysięcy siedemset
dziewięćdziesiqtcztery złote i trzydzieściosiem groszy],zakup sprzętu rehabi|itacyjnego
2L357,87 zł [stownie: Dwadzieściajeden tysięcy trzysta pięćdziesiqtsiedem złotych i
siedemgroszy].
osiemdziesiqt
Z tytułuprowadzonejzbiórki publicznejzgodnie z decyzjq nr 2o/fotL z dnia 28 stycznia
2aL1r, Fundacja otrzymat wpłaty z tytułu odsetek od depozytów bankowych w kwocie
53 42!,80 zt [słownie:Pięćdziesiqttrzy tysiqce czterysta dwadzieściajeden ztotych i
groszyf ,oraznadptatod Kliniki.Fundacjaotrzymatałqcznenadptatyz K|inikiza
osiemdziesiqt

wykonane procedury w kwocie 24650,34 zt [stownie:Dwadzieściacztery tysiqce sześćset
czterygrosze].
pięćdziesiqtztotychi trzydzieści

Jedenmi|ionsto pięćtysięcy
kwotytj 1 105 oL9,67zł[stownie:
nieroz|iczonej
Wydatkowanie
siedemgroszy]pIusz otrzymanenadptatyz K|inikii
ztotychi sześćdziesiqt
dziewiętnaście
do dnia 3L.L2.2oL2r,
odsetkiod depozytównastqpinajpóźniej
uzyskane
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