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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica GRODZISKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-363 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 502390572

Nr faksu E-mail 
fundacja@serdecznik.pl

Strona www www.serdecznik.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30124581700000 6. Numer KRS 0000340392

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

DONATA DYCHTOŃ 
KIRYLCZUK

PREZES ZARZĄDU TAK

KARINA RICHLING WICEPREZES ZARZĄDU TAK

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

MAGDALENA MARIA 
BAKKER

PREZES RADY FUNDACJI TAK

ADRIAAN JOHANNES 
BAKKER

SEKRETARZ RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA SERDECZNIK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wszechstronne realizowanie, propagowanie i 
popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury i 
sztuki, w tym także kultury fizycznej, w szczególności wśród młodzieży 
oraz osób chorych. 

W szczególności do celów Fundacji należy:
a. wspieranie twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem 
sztuk plastycznych;
b. propagowanie zdrowego stylu życia;
c. współpraca kulturalno-oświatowa ze szkołami i placówkami 
artystycznymi;
d. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i 
edukacyjnych;
e. organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych i 
międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjno-sportowych, jak również szkoleń, prelekcji i konferencji 
naukowych, publikacji i wydawnictw;
f. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
g. fundowanie nagród i stypendiów w szczególności dla osób 
uzdolnionych;
h. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
i. finansowanie i realizacja inwestycji polegających w szczególności na 
budowie, remontach  lub modernizacjach placówek wychowawczych, 
oświatowych i opiekuńczych lub placówek pomocy społecznej;
j. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb 
życia codziennego;
k. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o 
chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami 
cywilizacyjnymi i społecznymi, informacji o możliwościach i sposobach im 
zapobiegania;
l. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z 
różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
m. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych;
n. inna pomoc finansowa i rzeczowa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Sposoby realizacji celów statutowych:
1) nieodpłatna działaloność statutowa:
a) współpraca ze szkołami, szkołami przyszpitalnymi, szpitalami m.in. 
poprzez organizację i prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, 
młodzieży,
b) współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi i domami dziecka 
poprzez organizację i prowadzenie warsztatów plastycznych i 
artystycznych oraz pomoc rzeczową i finansową na ich rzecz,
c) organizacja i prowadzenie warsztatów plastycznych i artystycznych dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
d) organizacja i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
e) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
f) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o 
chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami 
cywilizacyjnymi i społecznymi, informacji o możliwościach i sposobach im 
zapobiegania;
g) fundowanie nagród i stypendiów w szczególności dla osób 
uzdolnionych;
h) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z 
różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym m.in 
zakupu żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb 
życia codziennego;
i) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacjami pozarządowymi.
2) odpłatna działalność statutowa:
a) organizacja i prowadzenie warsztatów plastycznych i artystycznych dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
b) organizacja szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez rekreacyjno-
sportowych w szczególności w zakresie propagowania zdrowego stylu 
życia,
c) organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych i 
międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjno-sportowych, jak również szkoleń, prelekcji i konferencji 
naukowych, publikacji i wydawnictw.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działania Fundacji Serdecznik z okresu  01.01.2014-31.12.2014

ODWIEDZINY SZTUKI (nieodpłatna działalność statutowa)
Odwiedziny sztuki to projekt mający na celu rozbudzanie wyobraźni, wydobywanie talentów to zajęcia 
które w twórczy sposób zagospodarowują czas wolny dzieci przebywających w szpitalach pozwalając na 
chwilę zapomnieć o rozłące z rodziną i chorobie. To regularne warsztaty jakie odbywają  się w 
poznańskich szpitalach na oddziałach dziecięcych. 
W roku 2014 zajęcia realizowane były w :
- Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. 
  Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33 poprzez współpracę z 
  Zespołem Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
- Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Jonschera  Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49 poprzez współpracę z Zespołem Szkół  nr 110
  dla Dzieci Przewlekle Chorych
- Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy  ul. Krysiewicza 
7/8 w Poznaniu poprzez współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 108
W roku 2014 łącznie odbyło się 90 dwugodzinnych warsztatów w których uczestniczyło 595 osób.

LABOLATORIUM SZTUKI  (nieodpłatna działalność statutowa)
Laboratorium Sztuki to projekt mający na celu pobudzenie  wyobraźni i twórczości u dzieci i młodzieży, 
wykorzystywanie autoanalizy jako inspiracji twórczej, pobudzenie fantazji,  oraz rozwój kreatywnej 
postawy jak i uświadomienie, że siły twórcze tkwią w każdym człowieku. 
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Laboratorium Sztuki to stworzenie możliwości zdobycia wiedzy  i doświadczenia przez dzieci   i młodzież 
z zakresu edukacji artystycznej, samoświadomości , wiedzy  z obszarów związanych z budowaniem 
poczucia tożsamości, budowania poczucia własnej wartości a także odkrywania własnych potencjałów i 
talentów.  To pokazywanie możliwości, to też działania związane ze stawianiem sobie pytań: Dokąd 
idę? Jaką drogę wybieram? Jakie wartości wyznaję? To budowanie drabiny znaczeń słów, które znamy a 
które utraciły swoją wartość lub są zapomniane.
Projekt adresowany  jest do dzieci i młodzieży z terenu  dzielnic miasta Poznania szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem społecznym  w tym : Starego Miasta, Wildy i Śródki. Założeniem projektu 
jest wskazywanie możliwości i talentów tkwiących w każdej jednostce .
W roku 2014 zajęcia odbywały się raz w tygodniu następujących placówkach: 
- SP 82 ul. Krakowska 10, Poznań 
- Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
- Świetlica socjoterapeutyczna Płomyczek – ul. Przemysłowa 45, Poznań – 
  do 06.2014
- Świetlica socjoterapeutyczna Nibylandia ul. Styczyńskiego 2, Poznań -   
   do 06.2014
- SP 88 ul. Swobody 53 ( przyszkolna świetlica socjoterapeutyczna )- do   
  06.2014
Łącznie w roku 2014 odbyło się 106 dwugodzinnych  zajęć w których uczestniczyły 743 osoby. 

ODDZIAŁ BAJKA WĘDRUJĄCA SZPITALNA BIBLIOTEKA (nieodpłatna działalność statutowa)
Oddział Bajka Wędrująca Szpitalna Biblioteka to umożliwienie dostępu do wartościowej literatury 
dzieciom i młodzieży (pacjentów szpitali, sanatoriów, uzdrowisk, ośrodków dla dzieci niesłyszących i 
niewidomych) dostarczonej w postaci mobilnej Biblioteki- Bajkowozu, który na stałe znajduje się w w/w 
placówkach i dotciera do każdego odbiorcy oraz stwarza możliwość udziału w warsztatach edukacyjno-
artystycznych i spotkaniach z książką. Charakterystycznymi elementami akcji są Bajkowozy, czyli 
mobilne biblioteki wypełnione starannie dobranymi tytułami książek ( 1 Bajkowóz = 100 ksiażek) i 
magicznymi akcesoriami. W ramach projektu specjaliści z Fundacji Serdecznik prowadzą szkolenia dla 
przyszłych opiekunów Bajkowozów, wprowadzając ich w tajniki twórczej pracy z książką. Dzięki temu 
wraz z pojawianiem się Bajkowozu w w/w placówkach przyszli opiekunowie Bajkowozów są 
przygotowani do organizowania warsztatów i wydarzeń edukacyjno –artystycznych.
W roku 2014 zostało wykonanych i wyposażonych w książki 8 Bajkowozów, które dotarły do 
następujących placówek:
1.Zespół Szkół  nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorychprzy Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera 
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33 
2.Zespół Szkół Specjalnych Nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem w Poznaniu przy  ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu
3.Hospicjum Dziecięce "Bursztynowa Przystań" ul. Dickmana 7 w Gdyni
4 Zespół Szkół Przyszpitalnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie na 
Unii Lubelskiej
5.Zespół Szkół Przyszpitalnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie na 
Unii Lubelskiej
6.Przyszpitalna  SP nr 9  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku
7.Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej  przy Wojewódzkim   Szpitalu Dziecięcym 
im. Brudzińskiego w Bydgoszczy
8.Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w  Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu

W każdej placówce z okazji przyjazdu Bajkowozu organizowane są specjalne akcje artystyczne co 
stanowi spore wydarzenie dla szpitalnych pacjentów.
W roku 2014 przeprowadzono 95 akcji i animacji w których uczestniczyło 853 osoby.
Projekt zakłada organizację i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, terapeutów, 
pielęgniarek przyszłych opiekunów Bajkowozów podczas których uczestnicy poznają przykłady dobrych, 
niestandardowych praktyk edukacyjnych przydatnych podczas realizacji spotkań i warsztatów z użyciem 
Bajkowozu, poznają twórcze techniki i metody pracy z książką, poznają wartościową literaturą 
wykorzystywaną w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, otrzymują gotowe scenariusze 
warsztatów w oparciu o wybrane pozycje literackie. 
W  2014 przeprowadzono 74 godziny warsztatów w których  uczestniczyło 201 pedagogów, 
terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek.
Po przekazaniu Bajkowozów do w/w placówek główna idea projektu jest kontynuowana  poprzez 
obecność na ich terenie Bajkowozów oraz specjalnie przeszklonych w tym celu opiekunów 
Bajkowozów, którzy na co dzień prowadzą regularne spotkania i warsztaty z książką oraz wypożyczają 
książki wchodzące w skład Bajkowozów. 
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Z raportów i badań wynika, że minimalna liczba osób korzystających z Bajkowozu wynosi 100 osób w 
skali miesiąca w każdej placówce.
Zatem w roku 2014 działaniem projektu Oddział Bajka Wędrująca Szpitalna Biblioteka zostało objętych 
2950 dzieci.
Chcąc informować  o projekcie Oddział Bajka Wędrująca Szpitalna Biblioteka Fundacja Serdecznik  
zorganizowała letni cykl  spotkań z książką w Parku Sołackim w Poznaniu. Podczas każdego spotkania  
czytaliśmy oraz prezentowaliśmy piękne, wartościowe i mądre książki, które zachwycały dzieci ale też i 
dorosłych.
Spotkania odbywały się przez cały lipiec i sierpień 2014. Łącznie odbyło się 16 godzin spotkań czyli 8 
warsztatów każdy po 2 h w których uczestniczyło ok 200 osób. 

PRACOWNIA ARTYSTART (odpłatna działalność statutowa)
W siedzibie naszej fundacji prowadzimy Pracownię Plastyczną Artystart, która stanowi przyjazne, 
profesjonalnie wyposażone miejsce dla twórczej aktywności i ekspresji. Działania pracowni pozwalają 
na naukę malarstwa, rysunku oraz innych różnorodnych technik plastycznych. Zajęcia adresowane są 
do dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
oraz osób dorosłych i seniorów. Spotkania mają na celu wydobywanie talentów, doskonalenie ich oraz 
stanowią możliwość zaprzyjaźnienia się ze sztuką.
Wszystkie prowadzone zajęcia w pracowni Artystart odbywają  się w ramach oferty pełnopłatnej oraz 
dofinansowanej, co pozwala na uczestnictwo wszystkim chętnym niezależnie od osiąganego dochodu. 
Zajęcia cykliczne odbywają się raz w tygodniu w okresie od stycznia do grudnia( z wyłączeniem ferii i 
wakacji). 
Rodzaje grup zajęć cyklicznych
Dofinansowywane:   - seniorzy  4 grupy
                              - młodzież autystyczna  1 grupa
Pełnopłatne:            - dzieci  3 grupy 
                              - młodzież  2 grupy
                       - dorośli  1 grupa

W roku 2014 odbyło się 274 dwugodzinnych cyklicznych zajęć w których uczestniczyło 1197 osób. 
Pracownia Artystart zaprasza szkoły do siebie na zajęcia plastyczne, organizuje drzwi otwarte oraz 
wystawę końcowo roczną . W 2014 roku w tych wydarzeniach uczestniczyły 134 osoby. 

Chcąc dzielić się radosną pasją tworzenia Fundacja Serdecznik prowadzi również szereg działań na 
terenie całego Poznania. Uczestniczymy w eventach, organizujemy warsztaty artystyczne, ekologiczne. 
Uwrażliwiamy, projektujemy , rozbudzamy wyobraźnię, zaskakujemy, edukujemy.
W roku 2014 prowadziliśmy warsztaty  we współpracy z Politechniką Poznańską  pod  nazwą 
EcoRoboty, uczestniczyliśmy w Festiwalu Aktywnych Społeczności Lokalnych w Parku Wilsona, 
organizowaliśmy warsztaty plastyczne z okazji Dnia Dziecka w City Park, warsztaty w przedszkolu WOW 
itp.
W ramach tych aktywności w roku 2014 odbyło się 22 godziny warsztatowe w których uczestniczyło ok. 
232 osób.

DOMY DZIECKA (nieodpłatna działalność statutowa)
Dzielimy się naszymi doświadczeniem w prowadzeniu zajęć artystycznych i na stałe współpracujemy z z 
następującymi Domami Dziecka
- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu 
W roku 2014 odbyło się 25 dwugodzinnych warsztatów artystycznych w których uczestniczyło 132 
osoby. 
- Dom Dziecka w Kórniku – Bninie
W roku 2014 organizowaliśmy warsztaty artystyczne podczas Festynu Rodzinnego w Domu Dziecka w 
Kórniku Bninie w którym uczestniczyło 50 osób. 

STUDIO SERDECZNIK HOUSE OF JOGA (działalność gospodarcza)
Propagując idee zdrowego stylu życia  prowadzimy przyjazne dla dzieci i dorosłych miejsce - Studio 
Serdecznik, w którym odbywają się zajęcia jogi, tańca i relaksacji.
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

7287

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej współpraca ze szkołami, 
szkołami 
przyszpitalnymi, 
szpitalami m.in. 
poprzez organizację i 
prowadzenie 
warsztatów 
artystycznych dla 
dzieci, młodzieży w 
ramach projektów 
Odwiedziny Sztuki oraz 
Oddziała bajka 
wędrująca Szpitalna 
Biblioteka.
Odwiedziny Sztuki to 
projekt mający na celu 
rozbudzanie wyobraźni, 
wydobywanie talentów, 
 to zajęcia które w 
twórczy sposób 
zagospodarowują czas 
wolny dzieci 
przebywających w 
szpitalach pozwalając 
na chwilę zapomnieć o 
rozłące z rodziną i 
chorobie. To regularne 
warsztaty plastyczno-
artystyczne jakie 
odbywają  się w 
poznańskich szpitalach 
na oddziałach 
dziecięcych.
Oddział Bajka 
Wędrująca Szpitalna 
Biblioteka to projekt 
umożliwiający dostęp 
do wartościowej 
literatury dzieciom i 
młodzieży (pacjentów 
szpitali, sanatoriów, 
uzdrowisk, ośrodków 
dla dzieci niesłyszących 
i niewidomych) 
dostarczonej w postaci 
mobilnej Biblioteki- 
Bajkowozu, który i 
dociera do każdego 
odbiorcy oraz stwarza 
możliwość udziału w 
warsztatach 
edukacyjno-
artystycznych i 
spotkaniach z książką.

85.52.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność charytatywnej współpraca ze 
świetlicami 
socjoterapeutycznymi i 
domami dziecka 
poprzez organizację i 
prowadzenie 
warsztatów 
plastycznych i 
artystycznych oraz 
pomoc rzeczową i 
finansową na ich rzecz 
w ramach projektu 
Laboratorium Sztuki.
Laboratorium Sztuki to 
regularne warsztaty 
artystyczne 
adresowane  do dzieci i 
młodzieży z terenu  
dzielnic miasta 
Poznania szczególnie 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym  w tym : 
Starówki, Wildy i 
Śródki. Założeniem 
programu jest 
wskazywanie 
możliwości i talentów 
tkwiących w każdej 
jednostce. Projekt ma 
na celu pobudzenie  
wyobraźni i twórczości 
u dzieci i młodzieży, 
wykorzystywanie 
autoanalizy jako 
inspiracji twórczej, 
pobudzenie fantazji,  
oraz rozwój kreatywnej 
postawy jak i 
uświadomienie, że siły 
twórcze tkwią w 
każdym człowieku.

85.52.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej organizacja i 
prowadzenie 
warsztatów 
plastycznych i 
artystycznych dla 
dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów
w ramach projektu 
Pracownia Artystart.
Zajęcia adresowane są 
do dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i 
średnich oraz osób 
dorosłych i seniorów. 
Spotkania mają na celu 
wydobywanie 
talentów, doskonalenie 
ich oraz stanowią 
możliwość 
zaprzyjaźnienia się ze 
sztuką.
Wszystkie prowadzone 
zajęcia w pracowni 
Artystart odbywają  się 
w ramach oferty 
pełnopłatnej oraz 
dofinansowanej, co 
pozwala na 
uczestnictwo wszystkim 
chętnym niezależnie od 
osiąganego dochodu.

85.52.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

93.13.Z działalność obiektów służących poprawie 
kondycji fizycznej.
Studio Serdecznik House of Yoga to harmonijna 
przestrzeń stworzona do prowadzenia zajęć jogi 
i medytacji oraz wszelkich innych form 
wspierających rozwój fizyczny i duchowy. W 
Studiou Serdecznik House of Yoga odbywają się 
zajęcia z jogi , tańca i relaksacji ( joga dla dzieci, 
kundalini joga, ashtanga joga, hatha joga, 
satyananda joga, koncerty gongów, taniec 5 
rytmów). Zajęcia  adresowane do wszystkich 
grup wiekowych- dzieci, dorosłych i seniorów.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 395,200.08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 318,131.58 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 27,734.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 49,080.70 zł

d) Przychody finansowe 253.80 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 310,720.00 zł

0.00 zł

110,720.00 zł

200,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 82,925.68 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,554.40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,554.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 48,742.44 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -35,968.19 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 463,158.30 zł 1,554.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

269,389.14 zł 1,554.80 zł

63,702.19 zł 0.00 zł

79,080.65 zł

102.33 zł

50,883.99 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 zakup książek stanowiących wyposażenie Bajkowozów przeznaczonych do prowadzenia zajęć 
artystycznych dla dzieci i młodzieży przebywających na oddziałach szpitalnych w ramach projektu 
Oddział Bajka

1,554.40 zł

1 zakup książek stanowiących wyposażenie Bajkowozów przeznaczonych do prowadzenia zajęć 
artystycznych dla dzieci i młodzieży przebywających na oddziałach szpitalnych w ramach projektu 
Oddział Bajka

1,554.40 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -29,999.95 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

3.0 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 1 miejsca po przecinku)

2.5 etatów

12.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

30.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

30.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 212,249.40 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

154,766.64 zł

113,681.64 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

4,435.00 zł

- inne świadczenia 36,650.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 57,482.76 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

192,449.40 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 50,956.29 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 141,493.11 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

19,800.00 zł

4.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

1.00 osób

6.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5.00 osób

1.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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)

5,651.25 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

17,687.45 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

5,350.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,800.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Donata Dychtoń-Kirylczuk 
07.07.15 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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