
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina JĘDRZEJÓW

Powiat JĘDRZEJOWSKI

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

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

Agnieszka Lechowicz Prezes Zarządu TAK

Eliza Kwiecień Sekretarz Zarządu TAK

Grażyna Staniak Skarbnik 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

Tadeusz Wypych Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Kaczor Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Potyński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
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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)                       

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1) adopcje bezdomnych zwierząt (przed znalezieniem nowego opiekuna prawnego, wszystkie zwierzęta 
otoczone były kompleksową opieką, w tym weterynaryjną i behawioralną, a każde zwierzę, któremu 
pozwalał na to wiek i stan zdrowia, zostało wysterylizowane/wykastrowane; zwierzęta pozostające pod 
opieką Stowarzyszenia przebywały w hotelach dla zwierząt lub w prywatnych domach wolontariuszy i 
sympatyków Stowarzyszenia):
- 62 psy
- 23 koty

2) sterylizacje i kastracje:
- bezdomnych zwierząt (15 suk, 20 psów, 8 kotek, 6 kocurów)
- projekt dofinansowania zabiegów u psów  i kotów posiadających właścicieli (12 suk, 11 kotek, 5 psów, 
3 kocury)
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

3) ujawnianie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt:

- w 8 przypadkach Stowarzyszenie skierowało do prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa/wykroczenia
- w 9 przypadkach Stowarzyszenie występowało w sprawie jako pokrzywdzony, w 5 przypadkach jako 
oskarżyciel posiłkowy, w 1 przypadku jako oskarżyciel subsydiarny
- w 2 przypadkach prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, w 2 przypadkach wniosek o ukaranie
- w 2 przypadkach sąd uznał w wyroku winę obwinionego, w 1 przypadku warunkowo umorzył 
postępowanie, 1 sprawa nadal w toku przed sądem
- w 3 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 4 przypadkach umorzyła 
postępowanie
- w 1 przypadku Stowarzyszenie skutecznie sprzeciwiło się uwzględnieniu przez sąd wniosku 
prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania, w 3 przypadkach złożyło zażalenie na 
postanowienie o umorzeniu postępowania oraz 1 wniosek do Prokuratora Generalnego o kasację 
nadzwyczajną

4) wykonaliśmy 1 prawomocne orzeczenie sądowe w punkcie przepadku zwierzęcia (w wyniku czego w 
imieniu Skarbu Państwa przejęliśmy 1 psa – ofiarę znęcania się, a następnie znaleźliśmy mu nowego 
opiekuna prawnego)

5) Stowarzyszenie kontynuowało działania mające na celu ukrócenie schroniskowej działalność hycla 
Longina Siemińskiego (zakłady w Wojtyszkach i Łodzi), m. in.:

- 07.01.2014 r. skierowało skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie unieważnienia umowy 
Gminy Łask z L. Siemińskim
- 07.04.2014 r. wystąpiło ze skargą na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym w sprawie wstrzymania działalności schroniska L. Siemińskiego w Łodzi; ostatecznie, 
w dniu 26.06.2014 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi, czego 
wynikiem było wszczęcie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi postępowania o zamknięcie 
zakładu L. Siemińskiego w Łodzi, jednak szybko umorzone; 06.12.2014 r. Stowarzyszenie odwołało się 
od tej decyzji
- 30.04.2014 r. złożyło skargę kasacyjną do NSA w sprawie wstrzymania działalności schroniska w 
Wojtyszkach
- 16.07.2014 r. wystąpiło do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wytoczenie powództwa „w 
obronie prawa” w sprawie unieważnienia umów Gminy Miasto Sieradz z L. Siemińskim
- 05.08.2014 r. złożyło zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie znęcania się i 
celowego uśmiercania zwierząt w schronisku w Wojtyszkach, co w dniu 14.11.2014 r. skutkowało 
uchyleniem przez sąd zaskarżonego postanowienia
- 22.09.2014 r. wystąpiło ze skargą na przewlekłość postępowania przed NSA w sprawie cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach

6) Stowarzyszenie nadal aktywnie uczestniczyło w walce z próbami legalizacji w Polsce uboju bez 
ogłuszania oraz monitorowało przestrzeganie istniejącego zakazu, m. in.:

- 02.01.2014 r. złożyło zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków 
przez Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, podczas zabezpieczania obchodów muzułmańskiego 
święta w Bohonikach w dniu 15.10.2013 r.
- 07.01.2014 r. wystąpiło do Prokuratora Generalnego i Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o 
złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o stosunku 
Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej, a 22.09.2014 r. do 
Ministra Administracji i Cyfryzacji o spowodowanie działań nowelizujących tę ustawę
- 28.05.2014 r. uczestniczyło przed Sejmem w manifestacji przeciwko ponownym wysiłkom lobby 
rzeźniczego legalizacji uboju bez ogłuszania
- 16.07.2014 r. wnioskowało do Prokuratora Generalnego o kasację nadzwyczajną postanowienia Sądu 
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w części dot. nieuznania praw organizacji 
społecznych do posiadania statusu pokrzywdzonego w sprawie przestępstw, których dopuszczali się 
wysokiej rangi urzędnicy w związku ze stosowaniem rozporządzenia o dopuszczeniu uboju rytualnego w 
Polsce
- 14.08.2014 r. wystąpiło z zażaleniem na umorzenie dochodzenia w sprawie uboju rytualnego w 
Bohonikach, dokonanego 15.10.2013 r. przez muftiego Tomasza Miśkiewicza
- 12.09.2014 r. złożyło doniesienie o podejrzeniu wykonywania uboju rytualnego zwierząt w 2 rzeźniach 
na terenie woj. świętokrzyskiego
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7) kontynuowaliśmy rozliczanie kieleckich urzędników z zarządu schroniskiem dla zwierząt w Dyminach:

- 11.04.2014 r. złożono zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania z subsydiarnego aktu 
oskarżenia Stowarzyszenia przeciwko urzędnikom miejskim o przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie 
zwierząt, co 05.09.2014 r. skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia
- 29.08.2014 r. wystosowano skargę na przewlekłość postępowania przed Sądem Okręgowym w 
Kielcach w sprawie z subsydiarnego aktu oskarżenia Stowarzyszenia przeciwko urzędnikom miejskim
- Stowarzyszenie posiadało status oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym przeciwko kierowniczce 
schroniska Grażynie Khier, która 01.10.2014 r. została przez sąd uznana winną znęcania się nad 
zwierzętami w schronisku (wyrok nieprawomocny)

8-) Stowarzyszenie podjęło działania w celu zakończenia przestępczego procederu znęcania się nad 
końmi pracującymi na trasie do Morskiego Oka, m. in.:

- 24.08.2014 r. uczestniczyło w marszu „Spacerem do Morskiego Oka”
- było współautorem i sygnatariuszem listu z dnia 15.09.2014 r. do dyrektora Tatrzańskiego Parku 
Narodowego  w sprawie natychmiastowej likwidacji transportu konnego na drodze do Morskiego Oka
- 27.09.2014 r. było pomysłodawcą i współorganizatorem konkursu dla tatrzańskich fiakrów „Zdrowy 
jak koń”
- 15.10.2014 r. uczestniczyło w siedzibie TPN w spotkaniu grupy roboczej „ds. sytuacji koni na drodze 
do Morskiego Oka” - ponieważ jednak celem prac tej grupy okazała się być jedynie próba utrzymania 
przestępczego status quo, przedstawiciele naszego Stowarzyszenia opuścili spotkanie
- 25.10.2014 r. złożyło doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody w 
wielkich rozmiarach w majątku powiatu tatrzańskiego przez jego starostę (sprawa zniszczenia przez 
kopyta końskie drogi do Morskiego Oka)
- 30.10.2014 r. złożyło doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sprowadzenia przez 
dyrektorów TPN i starostę tatrzańskiego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez 
spowodowanie uszkodzenia drogi publicznej (sprawa zniszczenia przez kopyta końskie drogi do 
Morskiego Oka i uwalnianych dzięki temu toksycznych pyłów)

9) jako oskarżyciel posiłkowy, nadal uczestniczyliśmy w postępowaniu karnym przeciwko lekarzowi 
weterynarii Lechowi B., który został ostatecznie prawomocnie skazany za nielegalne uśmiercanie w 
Starachowicach bezdomnych psów i kotów:

- 24.04.2014 r. wystąpiliśmy z krytyką działań prokuratury w kwestii powoływania biegłego lekarza 
weterynarii „na okoliczność prawa”
- 05.08.2014 r. złożyliśmy skargę na przewlekłość postępowania
- 23.10.2014 r. złożyliśmy kolejną skargę na przewlekłość postępowania

10) w sprawie cywilnej o unieważnienie umowy dot. przekazywania bezdomnych zwierząt przez Gminę 
Starachowice do schroniska w Janiku:

- 07.03.2014 r. złożyliśmy apelację od wyroku oddalającego nasze powództwo
- 21.11.2014 r. złożyliśmy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku oddalającego apelację

11) 01.04.2014 r. Stowarzyszenie rozpoczęło prace przy projekcie „Bezdomne zwierzęta - monitoring 
zadań gmin”, realizowanym w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanym z 
Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przedmiotem projektu jest badanie patologicznej 
polityki traktowania bezdomnych zwierząt, a jego celem wzmocnienie społecznego monitoringu w skali 
kraju i wymuszanie przestrzegania prawa:

- do wszystkich 2479 gmin w Polsce wysłano wnioski o udzielenie informacji publicznej dot. realizacji 
zadania własnego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 r.
- odbiór odpowiedzi i ich analiza pod kątem poprawności formalnej
- dwukrotne monitowanie gmin, które w ogóle nie udzieliły odpowiedzi lub udzieliły jej formalnie 
błędnie
- interpretacja i publikowanie odpowiedzi gmin z 7 województw (kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie) w elektronicznej bazie 
danych (http://www.boz.org.pl/monitor), w tym weryfikacja i korekty zapisów
- opracowano katalog najczęściej stosowanych przez urzędników gminnych obstrukcji w udostępnianiu 
informacji publicznej wraz z proponowanymi rozwiązaniami prawnymi
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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

- złożono 4 zawiadomienia do prokuratury przeciwko organom gmin o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa nieudzielenia lub wadliwego udzielenia informacji publicznej oraz 1 zażalenie na 
postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w tych sprawach
- wystąpiono do 12 wojewódzkich sądów administracyjnych z 81 skargami na bezczynność organów 
gmin w udostępnianiu informacji publicznej (w okresie sprawozdawczym zdążyły zapaść 3 wyroki 
uwzględniające nasze skargi)
- złożono 1 odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji organu gminy, 
odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, w wyniku czego skarżona decyzja została uchylona

12) Stowarzyszenie podjęło monitoring działań Inspekcji Weterynaryjnej:

- (schroniska nadzorowane) wysłano wnioski o udzielenie informacji publicznej do 150 powiatowych 
lekarzy weterynarii dot. wyników nadzoru nad działalnością 184 schronisk dla zwierząt; odbiór 
odpowiedzi i ich analiza pod kątem poprawności formalnej; monitowano 48 powiatowych lekarzy 
weterynarii, którzy w ogóle nie udzielili odpowiedzi, a ponadto wysłano skargi do wojewódzkich lekarzy 
weterynarii w sprawie bezczynności 10 powiatowych lekarzy weterynarii; obróbka techniczna i 
standaryzacja dokumentów źródłowych przed ich umieszczeniem w elektronicznej bazie danych 
(http://www.boz.org.pl/monitor)
- (schroniska nienadzorowane) wysłano wnioski do 102 powiatowych lekarzy weterynarii o objęcie 
nadzorem działalności 192 wytypowanych podmiotów funkcjonujących jak schroniska dla zwierząt; 
odbiór odpowiedzi i ich analiza pod kątem poprawności formalnej; korespondencja uzupełniająca z 
powiatowymi lekarzami weterynarii; obróbka techniczna i standaryzacja dokumentów źródłowych
- (transport zwierząt) 09.12.2014 r. złożono skargę do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii na nienależyte wykonywanie zadań przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w 
zakresie nadzoru nad działalnością zarobkowego transportu zwierząt przez hycla Rafała Pałkę

13) 11.06.2014 r. Stowarzyszenie złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
sprawie unieważnienia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Nowym Targu

14) 28.01.2014 r. Stowarzyszenie zawiadomiło Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o niezgodnych z 
prawem zapisach przedmiotu zamówienia Gminy Miasto Zgierz na zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej, w efekcie czego 04.02.2014 r. przetarg unieważniono

15) 12.02.2014 r., wobec odmowy zapłaty, Stowarzyszenie pozwało Skarb Państwa – Prokuraturę 
Rejonową w Sandomierzu o zwrot kosztów opieki sprawowanej przez Stowarzyszenie nad zwierzęciem 
przekazanym mu na przechowanie na czas postępowania przygotowawczego

16) Stowarzyszenie nadal konsekwentnie odmawiało opiniowania programów gminnych powstałych na 
podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, w celu uniknięcia legitymizowania złego prawa, którego 
jedynym celem jest stworzenie mechanizmów pozorowanej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
sprawowanej za publiczne pieniądze i nadającej zwierzętom status wyłącznie odpadów komunalnych

17) Stowarzyszenie wspierało inicjatywy lokalne poprzez porady i publikacje dokumentów, w tym 
konsultacje prawne udzielane innym organizacjom społecznym, wolontariuszom i obywatelom

18) w maju 2014 r. założyliśmy pasiekę i rozpoczęliśmy nasz autorski projekt „Wolna Pszczoła” - ma on 
na celu zapobieganie wymieraniu pszczoły miodnej

19) kontynuowaliśmy budowę własnego schroniska dla zwierząt, m. in. skończyliśmy montaż bramy i 
furtek wejściowych
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

55

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

organizacja opiekowała się 63 bezdomnymi psami i 23 bezdomnymi kotami (w tym znalazła 
nowych opiekunów prawnych dla 62 psów i 23 kotów)

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

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

prowadzenie działań 
zmniejszających 
populację bezdomnych 
zwierząt, a w 
szczególności akcji: 
adopcyjnych, 
sterylizacji i kastracji 
oraz rejestracji i 
identyfikacji zwierząt - 
Przed znalezieniem 
nowego opiekuna 
prawnego, wszystkie 
zwierzęta pozostające 
pod opieką 
Stowarzyszenia 
otoczone są 
kompleksową opieką, w 
tym weterynaryjną i 
behawioralną. Do czasu 
znalezienia zwierzęciu 
nowego opiekuna 
prawnego zwierzęta 
przebywają w hotelach 
dla zwierząt lub w 
prywatnych domach 
wolontariuszy i 
sympatyków 
Stowarzyszenia. Każde 
zwierzę zostaje 
zachipowane i 
zarejestrowane w 
ogólnopolskiej bazie 
danych. Ponadto 
zwierzęta, którym 
pozwala na to wiek i 
stan zdrowia, są 
sterylizowane/kastrowa
ne. Akcja sterylizacyjna 
prowadzona przez 
Stowarzyszenie 
obejmuje też  
dofinansowanie 
zabiegów u psów  i 
kotów posiadających 
właścicieli.

94.99.Z
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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

współdziałanie z 
właściwymi 
instytucjami 
państwowymi i 
samorządowymi w 
ujawnianiu oraz 
ściganiu przestępstw i 
wykroczeń dotyczących 
praw zwierząt - Art. 39 i 
40 ustawy o ochronie 
zwierząt udzielają 
naszemu 
Stowarzyszeniu, jako 
organizacji społecznej, 
której statutowym 
celem działania jest 
ochrona zwierząt, 
prawo uczestniczenia w 
postępowaniach 
karnych, dotyczących 
przestępstw i 
wykroczeń przeciwko 
zwierzętom. 
Ujawniamy łamanie 
praw zwierząt, 
składając doniesienia 
do organów ścigania, a 
następnie, korzystając z 
uprawnień jakie daje 
nam w/w ustawa, 
uczestniczymy w 
postępowaniach jako 
pokrzywdzony, a na 
etapie sądowym jako 
oskarżyciel posiłkowy, 
w razie potrzeby 
zaskarżając 
niekorzystne dla 
zwierząt orzeczenia 
organów procesowych. 
Następnie publikujemy 
i komentujemy 
postanowienia i wyroki 
zapadające w sprawach 
z ochrony praw 
zwierząt.

94.99.Z

Druk: MPiPS 8



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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt - 
Wejście w posiadanie 
bezdomnego zwierzęcia 
jest najczęściej 
warunkiem sine qua 
non zapewnienia mu 
właściwej opieki. 
Wejście w posiadanie 
zwierzęcia może 

96.09.Z

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

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 - Oprócz 
ujawniania i ścigania 
przestępstwa i 
wykroczeń określonych 
w ustawie  ochronie 
zwierząt, 
Stowarzyszenie zajmuje 
się monitoringiem 
zadań gmin w zakresie 
realizacji zadania 
własnego wyłapywania 
i zapewniania opieki 
bezdomnym 
zwierzętom oraz 
wydawania zezwoleń 
na prowadzenie 
schronisk dla zwierząt, 
a także działań Inspekcji 
Weterynaryjnej w 
zakresie nadzoru nad 
prowadzeniem 
działalności 
schroniskowej i 
transportem zwierząt. 
Celem tych działań jest 
wzmocnienie 
społecznego 
monitoringu w skali 
kraju i wymuszanie 
przestrzegania prawa 
również przez organy 
władzy publicznej.

94.99.Z
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odbywać się na wiele 
różnych sposobów. 
„Wyłapywanie” sensu 
stricto jest tylko 
jednym z nich, jako 
termin zaczerpnięty 
został z ustawy o 
ochronie zwierząt i 
dotyczy realizacji 
zadania własnego przez 
gminy. Użyty jednak 
został w statucie 
Stowarzyszenia, jako 
oddający w najbardziej 
pojemny sposób 
okoliczności fizycznego 
nabywania władztwa 
nad zwierzęciem. 
Najczęściej owo 
„wyłapywanie” odbywa 
się poprzez 
podrzucanie zwierząt 
przez ich właścicieli na 
nieruchomość 
Stowarzyszenia. 
Częstym jest także 
przyprowadzanie ich do 
przedstawicieli 
Stowarzyszenia z 
prośbą o poradę, w 
sytuacji kiedy 
bezdomne zwierzę się 
do mieszkańca gminy 
przybłąkało, a 
urzędnicy gminy 
uporczywie nie reagują 
na konieczność 
zapewnienia mu opieki. 
Zdarzają się także 
przypadki 
przejmowania przez 
Stowarzyszenie psów 
od podmiotu 
wyłapującego zwierzęta 
na terenie gminy 
Jędrzejów - Zakładu 
Usług Komunalnych – 
gdzie czekają na 
wywózkę do schroniska 
Zdecydowanie 
najczęstsze są jednak 
sytuacje, gdy 
potrzebujące zwierzęta 
same garną się do 
członków 
Stowarzyszenia w 
poszukiwaniu pomocy.

Druk: MPiPS 10



ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

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 - 
Chociaż w 
cywilizowanym świecie 
organizacje takie jak 
nasza zajmują się 
głównie legislacją i 
kształtowaniem wśród 
ludzi postaw 
właściwych wobec 
zwierząt, jednak w 
Polsce to nie wystarcza 
i oczywistym jest, że 
bez minimalnego 
choćby zaplecza 
technicznego nie da się 
funkcjonować. 
Spowodowane jest to 
dwoma czynnikami: 
bezmyślność ludzka 
generuje ogromną 
rzeszę potrzebujących, 
bezdomnych zwierząt, 
a niewydolny system 
opieki sprawowany jest 
głównie przez 
przedsiębiorców-hycli 
zarządzających 
przepełnionymi 
schroniskami-zakładami 
utylizacji. Dlatego w 
obecnej rzeczywistości 
nie sposób wyobrazić 
sobie efektywnego i 
skutecznego 
pomagania zwierzętom 
bez posiadania 
jakiejkolwiek 
infrastruktury, 
zapewniającej im 
godziwą opiekę, na czas 
potrzebny do 
znalezienia im nowych 
opiekunów prawnych. 
Nasze Stowarzyszenie, 
przy bardzo skromnych 
środkach finansowych, 
od lat podejmuje 
wysiłki na rzecz 
zbudowania własnego 
schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.

96.09.Z

Druk: MPiPS 11



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) 107,910.12 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 99,341.72 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,300.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 330.00 zł

e) Pozostałe przychody 4,938.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35,274.83 zł

510.00 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

a) ze składek członkowskich

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 24,322.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 12
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33,351.75 zł

1,413.08 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 48,312.39 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -883.51 zł

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 24,322.90 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: 106,315.39 zł 24,322.90 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

100,225.23 zł 24,322.90 zł

3,300.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,790.16 zł 0.00 zł

1 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym żywienie, opieka weterynaryjna, sterylizacje, 
transport)

21,177.32 zł

2 kontynuacja budowy schroniska dla zwierząt 3,145.58 zł

1 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym żywienie, opieka weterynaryjna, sterylizacje, 
transport)

21,177.32 zł

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

0.00 zł
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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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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: 

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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150,000.00 zł

1,411.00 zł

35,657.82 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 29,493.90 zł

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 29,493.90 zł

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

29,493.90 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 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

4.00 osób

2.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 29,493.90 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
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)

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
(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)

3,686.74 zł

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

0.00 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)

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez 
Stowarzyszenie, refundowana była w całości, na mocy 
umowy z dnia 10.02.2014 r., przez Fundację dla Zwierząt 
ARGOS, KRS 0000286138, ul. Garncarska 37A w 
Warszawie, w ramach projektu "Bezdomne zwierzęta - 
monitoring zadań gmin", sprecyzowanego w umowie 
pomiędzy Fundacją dla Zwierząt ARGOS, a Fundacją im. 
Stefana Batorego, KRS 0000101194, ul. Sapieżyńska 10A, 
Warszawa, o dotację wg Wniosku nr E1/1999.

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

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

4,800.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (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)

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

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

organizacji

Agnieszka Lechowicz, prezes 
Zarządu Stowarzyszenia, 

20.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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