
Ministerstwo Pracy

za rok 2014

•

•

•

•

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-14

Kraj          POLSKA

Nr domu 3 Nr lokalu 

Kod pocztowy 42-242 Nr telefonu 503-155-014

Nr faksu E-mail dymickipiotr@tlen.pl Strona www www.darserca.net

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego 2010-01-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24078296200000 6. Numer KRS 0000293444

Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Kmiecik prezes TAK

Piotr Dymicki wiceprezes TAK

Roman Wawrzak sekretarz TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Edyta Gajda TAK

Renata Sojda TAK

Anna Konieczna TAK

Stowarzyszenie "Dar Serca" w roku 2014

W dniu 14 czerwca 2014

Druk: MPiPS 1



regionu. 

Prowadzenie treningów Boccia dla podopiecznych .

W dniach 30 - 31 maja 2014

2014”. Nasze uczestnictwo w tych 

27 kwietnia 2014 r. o godz. 7.30

Planetarium „Niebo Kopernika”. 

25 osób.

Uczestników/czek a mianowicie: Sylwia Nabrdalik - podopieczna Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz osoby 

11-14 sierpnia 

2014 r. w Centrum Konferencyjnym „Falenty”, niedaleko Warszawy.   

W dniach 11-12 2014 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca wraz z opiekunami 

1 

kwietnia do 31 grudnia 2014

W dniu 17 listopada 2014

W dniach 18 – 29 sierpnia 2014

10

Wieczorem 18 grudnia 2014

W dniu 4 grudnia 2014

Ponadto organizacja w 2014

- zakup lekarstw dla podopiecznych, 

- dofinansowanie indywidualnej rehabilitacji,

Druk: MPiPS 2



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

publicznego

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

90

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 

(Dz. U

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

sprawozdawczym

- zakup lekarstw dla podopiecznych,

- pomoc psychologa .

Druk: MPiPS 3



1) propagowanie 

wszechstronne metod i 

technik stosowanych w 

2

3) popularyzowanie, 

organizowanie oraz 

inicjowanie nowych form 

terapii, wypoczynku, nauki, 

4) organizowanie wycieczek 

krajoznawczych i akcji 

proekologicznych, 

5) zbieranie funduszy na 

Stowarzyszenia (darowizny, 

dotacje, sponsoring),

6

instytucjami w zakresie 

zbierania informacji i 

7

Stowarzyszeniami w kraju i 

leczenia),

8

Stowarzyszenia,

9

4.2. 

i o wolontariacie, 

Numer Kodu (PKD)

Druk: MPiPS 4



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 

4.1. Przychody z 1% podatku

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

d) koszty administracyjne

1 turnus rehabilitacyjny

2 zabieg rehabilitacyjne dla podopiecznych

5.2. 

PKD 2007 

 

 w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

w odniesieniu do tych 

najem

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

0.0 osób

0.0 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 zakup lekarstw dal podopiecznych

4

Druk: MPiPS 6



43.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

15.00 osóbsprawozdawczym

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

na podstawie umowy cywilnoprawnej

sprawozdawczym

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 

sprawozdawczym

organizacji

Joanna Kmiecik

Piotr Dymicki

Lp Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje

Druk: MPiPS 7



Druk: MPiPS 8


