
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. PRZEMYŚL

Powiat M. PRZEMYŚL

Ulica RACŁAWICKA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość PRZEMYŚL Kod pocztowy 37-700 Poczta PRZEMYŚL Nr telefonu 

Nr faksu E-mail smsprzemysl@wp.pl Strona www www.metaloweserca.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-09-08

2020-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18007190200000 6. Numer KRS 0000240966

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

Gerard Szczygieł Prezes Zarządu TAK

Grzegorz Strzałkowski Wiceprezes TAK

Irena Kinasz Sekretarz NIE

Lucyna Kramarz Skarbnik NIE

Maciej Bratko Członek Zarządu NIE

Elżbieta Grodecka Członek Zarządu NIE

Władysława Janduła Członek Zarządu NIE

Andrzej Misiak Członek Zarządu TAK

Anna Sałata Członek Zarządu NIE

STOWARZYSZENIE "METALOWYCH SERC" W PRZEMYŚLU
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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

Marta Koprowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Tadeusz Sikora Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Bogumiła Walicka - 
Lechowicz

Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Cele działania Stowarzyszenia:
1.Opieka nad osobami posiadającymi dysfunkcje serca wymienionymi w § 4 Statutu.
2.Organizowanie pomocy medycznej i rehabilitacyjnej.
3.Wspieranie aktywności życiowej i zawodowej osób po operacji serca.
4.Integrowanie środowiska osób po operacji serca wokół wspólnych problemów oraz reprezentowanie interesów tego 
środowiska.
5.Organizowanie działań na rzecz współpracy środowiska po operacji serca ze  środowiskiem ludzi zdrowych.
6.Tworzenie przyjaznego klimatu i właściwych warunków wokół działań na rzecz zdrowego serca.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Prowadzenie działalności mającej na celu poprawę komfortu życia osób po zabiegach operacyjnych.
2.Propagowanie zdrowego stylu życia.
3.Nawiązywanie kontaktów między pacjentami.
4.Likwidowanie samotności w chorobie.
5.Tworzenie grup wzajemnego poparcia.
6.Wymianę doświadczeń i dostarczanie fachowej informacji osobom oczekującym na operacje.
7.Organizowanie spotkań integracyjnych oraz szkoleniowo-konsultacyjnych z lekarzami  specjalistami.
8.Upowszechnianie książek, broszur i ulotek tematycznych.
9.Prowadzenie porad medycznych i psychologicznych.
 10.Informowanie w mediach o celach i formach działania.
 11.Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami zawodowymi,  w tym lekarskimi w 
zakresie celów i zadań Stowarzyszenia.
 12.Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
 13.Inicjatywy dotyczące ułatwień prawnych dla osób po operacjach serca czynnych  zawodowo.

Działania na rzecz członków Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym 2021:
Stowarzyszenie pomaga osobom ze schorzeniami kardiologicznymi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i stara się 
wspierać ich w codziennych trudach. W każdy wtorek miesiąca członkowie Zarządu i wolontariusze pełnili dyżury w 
Biurze umożliwiając członkom stały kontakt, oferując w miarę możliwości pomoc i wsparcie. Ponadto w czasie 
obostrzeń pełniono  dyżury telefoniczne, aby ułatwić kontakt osobom chorym, które zwracały się o pomoc.
Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19  działalność Stowarzyszenia była ograniczona i w dużej mierze 
prowadzona on-line.
a) udział w spotkaniach okolicznościowych, integracyjnych wyjazdach rekreacyjno - wypoczynkowych
- Integracyjny wyjazd na Fort Borek – ognisko dla członków Stowarzyszenia i sympatyków
- Wyjazd w Bieszczady o charakterze rekreacyjno- edukacyjnym  z prelekcją nt. „Czy aktywność fizyczna nie 
powoduje dodatkowego obciążenia dla mojego serca?”
b) udział w szkoleniach/warsztatach/konferencjach kardiologicznych:
- Cykl spotkań  dla pacjentów kardiologicznych pt. „Zaburzenia rytmu serca – od diagnozy po wszczepienie 
urządzenia kardiologicznego” (online)
- „III Ogólnopolska Konferencja dla Pacjentów z Wrodzonymi Wadami Serca i Ich Rodzin” zorganizowane przez 
Fundację Serce Dziecka pt. „COVID-19 u chorych z wrodzonymi wadami serca” (online)
- III FORUM SERCA w Katowicach (online) , w tym prezentacja o działalności Stowarzyszenia Metalowych Serc
- Spotkania Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta w Warszawie (online)
- Szkolenie Rady Organizacji Pacjentów na temat „Udział organizacji pacjentów w procesie legislacji” (online)
- szkolenie Rady Organizacji Pacjentów związane z  dostosowaniem stron internetowych i aplikacji mobilnych 
Organizacji – do zmiany przepisów związanych z cyfryzacją
- Spotkania warsztatowe liderów POROZUMIENIA ORGANIZACJI KARDIOLOGICZNYCH (online)
- Posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. kardiologii (online)
- Spotkanie Porozumienia Organizacji Kardiologicznych z Ministrem Bartłomiejem Chmielowcem – Rzecznikiem 
Praw Pacjenta (online)
- Forum Wymiany Wiedzy i Doświadczeń - spotkanie zorganizowane  przez Novartis w Polsce z organizacjami 
zrzeszającymi i reprezentującymi polskich pacjentów – reprezentacja Stowarzyszenia przez Prezesa i Wiceprezesa
- „Nadciśnienie tętnicze – co warto wiedzieć?”  spotkanie z ekspertem Fundacji na Rzecz Pacjentów – Opieka 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Farmaceutyczna w Centrum Uwagi (online)
- sesja pacjencka w ramach 4. Wielkopolskich Warsztatów Niewydolności Serca – webinarium poświęcone 
pacjentom oraz organizacjom pacjenckim ( online)
c) wyjazdy rehabilitacyjne/ działania prozdrowotne
- Partner ogólnopolskiej  kampanii edukacyjnej dla pacjentów z chorobami serca i naczyń  „TeleSerce – Serce pod 
kontrolą”
- Partner społeczny wydarzenia „II Podkarpackie spotkania edukacyjno- zdrowotne w obszarze reumatologii”  
zorganizowane przez Fundację APROBATA ( spotkanie online)
- Patronat społeczny  IX Przemyski Bieg Uliczny - Przemyska Dycha
- współpraca z Biurem Profilaktyki Zdrowotnej NFZ – publikowanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej i 
w mediach społecznościowych
- Przemyski Dzień Serca - akcja edukacyjno – zdrowotna dla mieszkańców Przemyśla i okolic pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna
d) inne działania
- członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prace w Zespole ds. chorób 
cywilizacyjnych 
- członkostwo w Porozumieniu Organizacji Kardiologicznych
- organizacja szkolenia komputerowego dla grupy członków Stowarzyszenia - projekt „Cyfrowe społeczeństwo, 
cyfrowe Podkarpacie”
- udzielenie wspólnie z Porozumieniem Organizacji Kardiologicznych Patronatu nad publikacją  Telemedycznej 
Grupy Roboczej „Wykorzystanie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych w celu poprawy opieki nad pacjentami 
kardiologicznymi. Stan obecny i proponowane zmiany”

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

350

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) 14 690,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 690,54 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

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

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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

Strefa działalności nieodpłatnej obejmuje:              
Pomoc osobom chorym i ich rodzinom poprzez 
tworzenie grup wzajemnego wsparcia dla osób przed i 
po operacjach na sercu, udzielanie informacji nt. 
profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia, 
aktywności fizycznej wśród członków Stowarzyszenia. 
Organizowanie spotkań integracyjnych oraz akcji 
edukacyjno-zdrowotnych.
Poszukiwanie darczyńców i sponsorów.
Druk bezpłatnych ulotek informacyjno- reklamowych, 
kalendarzyków z logo Stowarzyszenia 
Prowadzenie ogólnodostępnej strony internetowej 
www.metaloweserca.org , strony na Facebooku, poczty 
elektronicznej smsprzemysl@wp.pl 
W roku 2021 nie wydatkowano środków pochodzących 
z 1% podatku od osób fizycznych.

0,00 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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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 3 819,00 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. 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

16 403,14 zł

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.

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) 16 403,14 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 712,60 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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

0 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

102 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 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

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

organizacji

Gerard Szczygieł  
Prezes

10.10.2022
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-11

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