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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina DĘBICA

Powiat DĘBICKI

Ulica Nr domu 45 Nr lokalu 24

Miejscowość PUSTKÓW-
OSIEDLE

Kod pocztowy 39-206 Poczta PUSTKÓW-OSIEDLE Nr telefonu 695930959

Nr faksu E-mail fundacja.psiazylek@gmail.com Strona www www.fundacjapsiazylek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2020-11-03

2020-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36935382400000 6. Numer KRS 0000714908

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

Irena Nowak Prezes Fundacji TAK

Anna Augustynowicz Skarbnik 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

Marzena Magdalena 
Czernicka Gawrońska

Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Anna Maria Bizoń Członkini Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA PSI AZYLEK" - ZWIERZĘTA W POTRZEBIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze 
zwierzętami oraz zapewnienie
im niezbędnych warunków bytowych,
2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach,
3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania 
prawa w tym obszarze.
4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
6. Działanie w obszarze edukacji, nauki, oświaty, wychowania, ekonomii 
społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele przez działalność prowadzoną w formie 
nieodpłatnej pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie tj: 
    1. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich 
obronie, niesienie im pomocy,
    2. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
    3. współdziałania z organami państwowymi, samorządowymi, 
podmiotami i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji, w tym organizacjami charytatywnymi, Policją oraz jednostkami 
Straży Miejskiej i Gminnej
    4. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt 
niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji, kastracji i 
identyfikacji zwierząt,
    5. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących 
budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach 
bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach 
płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji, 
    6. organizowanie akcji mających na celu wzrost świadomości ludzi i 
eksponowanie korzyści dla człowieka  płynących z działalności związanych 
z ochroną zwierząt,
    7. upowszechniania idei ochrony środowiska, a zwłaszcza świata 
zwierząt,
    8. popularyzacja humanitarnego wolontariatu oraz działań i postaw 
proekologicznych
    9. prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności 
przebywających w schroniskach,
    10. promowania i wspierania inicjatyw, których celem jest niesienie 
pomocy zwierzętom
    11. tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we 
własnym zakresie oraz
działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i 
prowadzenie ich w formie zleconej,
    12. współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie 
wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do 
zwierząt,
    13. prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania 
środków na cele statutowe,
    14. organizacje wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 
szczególności na rzecz schroniska.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

W ramach działalności Fundacja realizowała zadania w następujących obszarach: 
I. Opieka nad porzuconymi i bezdomnymi zwierzętami, w szczególności dotyczy to psów i kotów, w tym leczenie, kastracja, 
opieka weterynaryjna oraz poszukiwanie dla nich domów adopcyjnych. 
II. Wspieranie w kastracji, leczeniu i znakowaniu zwierząt właścicielskich.
III. Zmniejszanie bezdomności zwierząt poprzez ograniczenie ich populacji.
IV. Akcje znakowania zwierząt i wpisywanie ich do Międzynarodowej Bazy.
V. Edukacja pro zwierzęca w szkołach i przedszkolach, uwrażliwianie młodego pokolenia na tematy pomocy zwierzętom.
VI. Promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych.
Otoczyliśmy opieką 250 zwierząt (w tym psy i koty). Prowadziliśmy 10 aktywnych Domów Tymczasowych zarówno dla kotów jak 
i psów w potrzebie, głównie dla suk ze szczeniętami, zwierząt, które nie radzą sobie z pobytem w kojcu, oraz dla kotów. 
Kontynuowaliśmy akcje czipowania psów, w ramach współpracy z Gminą Dębica oraz Gabinetami Weterynaryjnymi. 
Przeprowadziliśmy 4 skuteczne interwencje w sprawie złych warunków przetrzymywania zwierząt, we współpracy z OTOZ 
Animals. Udzielamy skutecznego wsparcia informacyjnego osobom szukającym pomocy zwierzętom. Posiadamy bazę 
kontaktów do innych fundacji stowarzyszeń o podobnym zakresie działania. Pomagamy w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, 
wypożyczamy transporterki, klatki łapki i klatki do przetrzymywania zwierząt. Pomagamy w transporcie do lecznicy. 
Wykonaliśmy 115 zabiegów kastracji psów i kotów. Znaleźliśmy domy adopcyjne dla 98 zwierząt, w tym 78 psów ze schroniska, 
które zostały porzucone i nie miały opiekunów ani domu stałego. 
Podczas całego roku szkolnego realizowaliśmy projekt edukacyjny: Kolory Wolontariatu, który polegał na pokazaniu idei 
wolontariatu, młodzieży i dzieciom z Niepublicznej Szkoły WELDON SCHOOL i włączeniu ich do pomagania zwierzętom. 
Wspólnie z młodzieżą tej szkoły zorganizowaliśmy Piknik w terenie pod hasłem Kolory Wolontariatu, podczas którego odbyły się 
warsztaty z udziałem trenerów i dogoterapeutów, związane z opieką nad zwierzętami. Piknik był również okazją do wyróżnienia 
Wolontariuszy najbardziej zaangażowanych w pomoc zwierzętom.
 Zorganizowaliśmy 8 spotkań z dogoteraupeutami w schronisku podczas tzw. lekcji na żywo. Nadal rozwijamy akcje sobotnio-
niedzielnych spotkań ze zwierzętami, w myśl: zobacz mnie, poznaj moje potrzeby, pobaw się ze mną. Współpracujemy z 
samorządem lokalnym, CKiB Gminy Dębica oraz GOSiR.
Organizujemy akcje w środowisku lokalnym: Nie kupuj Adoptuj!, Zabierz mnie do domu! oraz Posprzątaj po swoim psie!. 
Systematycznie organizujemy spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach na tematy pro zwierzęce. 
W grudniu 2021 roku wzięliśmy udział w debacie online poświęconej wolontariatowi na rzecz pomocy Braciom Mniejszym. 
Wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ambasada Braci Mniejszych, Stowarzyszenia Brat Kot z Giżycka, Stowarzyszenia 
Cztery Łapy z Olecka i Żywieckie Centrum Wolontariatu rozmawialiśmy o pomaganiu tym, którzy sami o siebie nie mogą 
zatroszczyć. Debata była pod hasłem: "W Wigilijną noc zwierzęta mówią ludzkim głosem, co powiedziałby nam w tym roku?" 
Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur". Uczestniczyliśmy również w 
spotkaniu rozwojowym dla wolontariuszy: "Pomagając, dbaj o siebie", poświęcone wzmacnianiu wolontariuszy, ich dobrostanu 
psychicznego w pracy ze zwierzętami. Fundacja wzięła udział w akcji: Gwiazdka dla bezdomniaka oraz Zabawka dla 
bezdomniaka z okazji dnia kota i dnia psa. Obie akcje przygotował portal dlaschroniska.pl. Również lokalne szkoły i przedszkola 
wspólnie z naszą fundacją organizowały pomoc dla zwierząt w ramach akcji: Dzień Kota i Dzień Psa.
Współpracujemy z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt, dzięki czemu doświadczona organizacja udziela nam 
wsparcia merytorycznego i prawnego. Pozyskaliśmy sponsora na wykonanie kojca dla psów.
Rozwijamy idee wolontariatu wśród dorosłych i młodzieży. W celu zwiększenia szans adopcyjnych dla zwierząt oraz 
eksponowania naszych działań prowadzimy 3 fajnpejdże na fb, Instagramie oraz stronę internetową www.fundacjapsiazylek.pl, 
którą systematycznie uaktualniamy. Współpracujemy również z lokalnymi mediami tj: Lokalna prasa, TV regionalne, TV Dębica, 
TV Rzeszów, Radio Rzeszów i inne. Współpracujemy z następującymi portalami: dlaSchroniska.pl, Zoodoptuj, Puszatek, Wamiz, 
Schroniak i inne, w których umieszczamy ogłoszenia dotyczące zwierząt w potrzebie. Organizujemy zbiórki publiczne do puszek 
stacjonarnych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

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

90

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Realizując powyższe zadania w 2021:
1) Otoczyliśmy bezpośrednią opieką 250 
zwierząt, w tym psy i koty,
2) Prowadziliśmy 10 aktywnych domów 
tymczasowych dla 75 zwierząt, w tym głównie 
suki ze szczeniętami, osierocone szczenięta i 
kocięta, chore i wymagające intensywnego 
leczenia psy i koty, oraz te, które nie radziły 
sobie z pobytem w kojcu schroniska,
3) Aktywnie realizowaliśmy wspólnie z 
samorządem lokalnym akcję czipowania 
zwierząt,
4) Przeprowadziliśmy 4 skuteczne akcje 
interwencyjne w sprawie złych warunków, w 
których przebywają zwierzęta,
5) Wykonaliśmy 115 zabiegów kastracji psów i 
kotów,
6)Znaleźliśmy domy adopcyjne dla 98 zwierząt, 
w tym 78 dla psów ze schroniska, 
7) Zorganizowaliśmy Piknik w terenie dla 
młodzieży szkolnej, z warsztatami dotyczącymi 
pomocy zwierzętom i szerzenia idei 
wolontariatu, 
8) Systematycznie organizujemy akcje: 
Posprzątaj po swoim psie, oraz Nie kupuj. 
Adoptuj, zachęcające do adopcji i dbania o 
własne środowisko i najbliższe otoczenie, 
9) Kładziemy nacisk na współpracę: z innymi 
organizacjami prozwierzęcymi, wymianę 
doświadczeń, rozwój własny.

94.99 Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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61 721,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 129 577,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 61 721,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 67 856,56 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 67 856,56 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 41 721,40 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 61 721,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 000,00 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 54 247,10 zł 20 000,00 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

20 000,00 zł 20 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

34 247,10 zł 0,00 zł

1 Kastracja i opieka weterynaryjna zwierząt (psów i kotów) 20 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

46 235,71 zł

21 620,85 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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. 0,50 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 w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  7



2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 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 
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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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