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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

Kraj          POLSKA Województwo     
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat JĘDRZEJOWSKI

Gmina JĘDRZEJÓW Ulica 11 LISTOPADA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość JĘDRZEJÓW Kod pocztowy 28-300 Poczta JĘDRZEJÓW Nr telefonu 607171458

Nr faksu E-mail soz@obrona-
zwierzat.pl

Strona www www.obrona-zwierzat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-03-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26019927600000 6. Numer KRS 0000292939
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Agnieszka Lechowicz Prezes Zarządu
Eliza Kwiecień Sekretarz Zarządu
Grażyna Staniak Skarbnik Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Piotr Kijewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Potyński Członek Komisji Rewizyjnej
Michał Wnuk Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich 
poszanowania oraz zapewnienie im opieki
2) kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do 
zwierząt
3) działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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1) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w 
ich obronie i niesienie im pomocy
2) współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i 
samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i 
wykroczeń dotyczących praw zwierząt
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i 
praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym 
współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu 
terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt
4) tworzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich we własnym 
zakresie w porozumieniu z właściwymi organami samorządu 
terytorialnego oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla 
zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej
5) organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt
6) prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych 
zwierząt, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i 
kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt
7) występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów 
dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu 
aktów prawnych z tym związanych i ich opiniowanie
8) prowadzenie działalności propagandowej, za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, oraz wydawniczej w zakresie 
ochrony zwierząt
9) prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie 
ochrony zwierząt, w tym współpracy z instytucjami oświatowo - 
wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w 
duchu humanitarnego stosunku do zwierząt
10) organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pogadanek, wystaw 
oraz dni przyjaźni dla zwierząt
11) inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie 
ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska
12) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się 
ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1) adopcje bezdomnych zwierząt:
- 43 psy
- 14 kotów

2) sterylizacje i kastracje bezdomnych zwierząt:
- 16 suk
- 3 kotki
- 8 psów
ponadto kontynuowaliśmy program polegający na dofinansowywaniu zabiegów 
sterylizacji oraz kastracji psów i kotów posiadających właścicieli (20 suk, 20 
kotek, 2 psy, 5 kocurów)

3) interwencje:
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

- 17 wykonanych
- w 12 przypadkach Stowarzyszenie skierowało do prokuratury zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- w 7 przypadkach dołączyło się do sprawy jako pokrzywdzony lub oskarżyciel 
posiłkowy
- w 9 przypadkach prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, a w 2 
przypadkach wniosek o ukaranie
- w 8 przypadkach sąd wydał wyroki skazujące, a w 1 warunkowo umorzył post.

4) wykonaliśmy 30 prawomocnych orzeczeń sądowych w punkcie przepadku 
zwierzęcia (w wyniku czego w imieniu Skarbu Państwa przejęliśmy 22 psy i 5 
krów)

5) na poczet postępowań karnych zabezpieczyliśmy jako dowody w sprawie 6 
psów

6) Stowarzyszenie kontynuowało działania zmierzające do ukrócenia 
schroniskowej działalności hycla Longina Siemińskiego (zakłady w Wojtyszkach i 
Łodzi), m.in.:
- 28.02.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Sieradzu unieważniliśmy umowy 
pomiędzy Miastem Sieradz a schroniskiem w Wojtyszkach, przekazujące mu na 
własność 200 psów 
- 23.05.2012 r. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu 
doprowadziliśmy do uznania za sprzeczny z prawem zapis zezwolenia dla 
schroniska w Wojtyszkach na prowadzenie działalności na obszarze całego kraju

- 01.10.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Sieradzu złożyliśmy pozew o 
unieważnienie umowy Gminy Łask ze schroniskiem w Wojtyszkach
- 20.11.2012 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi 
zmusiliśmy Inspekcję Weterynaryjną do objęcia nadzorem także nielegalnego 
schroniska w Łodzi

7) kontynuowaliśmy rozliczanie kieleckich urzędników miejskich z zarządu 
schroniskiem dla zwierząt w Dyminach - 08.08.2012 r. Stowarzyszenie złożyło 
do Sądu Rejonowego w Kielcach subsydiarny akt oskarżenia przeciwko 
Prezydentowi W. Lubawskiemu i spółce, oskarżonym o znęcanie się nad 
zwierzętami

8) 09.10.2012 r. jako oskarżyciel posiłkowy Stowarzyszenie skutecznie 
apelowało od wyroku w sprawie starachowickiego lekarza wet., którego sąd 
uznał winnym nieuzasadnionego uśmiercenia kilkuset psów i kotów, ale odstąpił 
od wymierzenia kary

9) Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w walkę przeciwko legalizacji 
uboju rytualnego w Polsce, m.in.:
- brało udział w post. karnym przeciwko właścicielowi rzeźni rytualnej, posłowi 
PSL Krzysztofowi Borkowskiemu
- 06.10.2012 r. zorganizowało w Kielcach prelekcję pt. "Czy wiesz, co jesz?"
- 22.11.2012 r. wzięło udział w Warszawie w manifestacji przeciwników uboju 
rytualnego
- było pomysłodawcą, inicjatorem i sygnatariuszem wystosowanego 23.11.2012 
r. do Komisji Europejskiej listu organizacji społecznych w sprawie uboju 
rytualnego w Polsce

10) wobec bestialstwa mającego miejsce na bezdomnych psach na Ukrainie, 
27.02.2012 r. nasze Stowarzyszenie wystosowało list w tej sprawie do 
ambasadora Ukrainy w RP

11)  23.09.2012 r. w Kielcach uczestniczyliśmy w Akcji Zerwijmy Łańcuchy

12) 25.02.2012 r. i 03.03.2012 r. w Kielcach członkowie Stowarzyszenia szkolili 
wolontariuszy na temat egzekucji prawa ochrony zwierząt w Polsce

13) Stowarzyszenie kontynuowało akcję monitoringu polityki gminnej wobec 
bezdomnych zwierząt- 22.03.2012 r. wysłaliśmy zapytanie o inf. publ. do 
wszystkich gmin woj. świętokrzyskiego 

14) Stowarzyszenie przeprowadziło zbiórki darów rzeczowych (karmy dla psów i 
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kotów) w jędrzejowskim LO, gimnazjum i przedszkolu

15) Stowarzyszenie przeprowadziło finansową zbiórkę publiczną, która dała 
wynik 3.091,27 zł, przeznaczone na zabezpieczenie logistycznych potrzeb 
Stowarzyszenia (konserwacja aktualnie posiadanego samochodu VW Caddy, 
rocznik 1996 oraz zakup paliwa)

16) kontynuowaliśmy prace przy budowie własnego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt (m.in. badania geologiczne gruntu, nasadzenia zielone, uratowanie i 
pogłębienie starej studni, ostateczne ogrodzenie działki)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

40

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie 
w ich obronie i niesienie im pomocy
2) współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i 
samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i 
wykroczeń dotyczących praw zwierząt
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w 
tym współdziałanie z władzami państwowymi i organami 
samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt
4) tworzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich we własnym 
zakresie w porozumieniu z właściwymi organami samorządu 
terytorialnego oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla 
zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej
5) organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt
6) prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych 
zwierząt, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i 
kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt
7) występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów 
dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu 
aktów prawnych z tym związanych i ich opiniowanie
8) prowadzenie działalności propagandowej, za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, oraz wydawniczej w zakresie 
ochrony zwierząt
9) prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie 
ochrony zwierząt, w tym współpracy z instytucjami oświatowo - 
wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w 
duchu humanitarnego stosunku do zwierząt
10) organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pogadanek, 
wystaw oraz dni przyjaźni dla zwierząt
11) inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w 
zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska
12) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się 
ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

96.09.Z

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1) tworzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich we własnym 
zakresie w porozumieniu z właściwymi organami samorządu 
terytorialnego oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla 
zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej
2) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt, a w 
szczególności akcje: adopcyjne, sterylizacji i kastracji oraz 
rejestracji i identyfikacji zwierząt
3) wyłapywanie bezpańskich zwierząt
4) usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi 
(wyżywieniem, pielęgnowaniem i pilnowaniem)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

96.09.Z

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 83,309.25 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 78,190.80 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,630.50 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 947.95 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 44,280.29 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 33,970.51 zł

540.00 zł

19,328.66 zł

0.00 zł

8,369.26 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,732.59 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4,340.97 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 44,280.29 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 91,985.91 zł 44,280.29 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

80,544.40 zł 44,280.29 zł

5,617.87 zł 0.00 zł

0.00 zł

5,823.64 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in. karma i obsługa wet.) 31,136.15 zł

2 kontynuacja budowy schroniska da zwierząt 13,144.14 zł

1 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 31,136.15 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów
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0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

21.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

1.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

1.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

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
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 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

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

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

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Druk: MPiPS 14


