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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-13

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 

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

2007-11-16

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

Dagmara Konieczna 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

Maja Dębicka-Adamiec członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Maryan-Misztal członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działalność statutowa Stowarzyszenia Obrona Zwierząt mieści się w sferze 
zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: “ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Nasze działania są 
ściśle zdeterminowane celami wyznaczonymi przez statut, czyli 
aktywnością na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich 
poszanowania, zapewnienia im opieki oraz kształtowania wśród 
społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1) adopcje bezdomnych zwierząt: 5 psów (przed znalezieniem nowego opiekuna prawnego wszystkie zwierzęta otoczone były 
kompleksową opieką na koszt Stowarzyszenia, w tym weterynaryjną i behawioralną)

2) kastracje psów i kotów:
- bezdomnych zwierząt (3 suki)
- kastracje psów i kotów posiadających właścicieli w ramach projektu „Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i 
kotów” (16 suk, 4 psy, 13 kocic, 5 kocurów)

Projekt „Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i kotów” skierowany jest do niezamożnych mieszkańców terenów 
wiejskich. Ideą projektu są kastracja mobilne, wykonywane w tzw. sterylkobusie, tj. specjalnie zaprojektowanej i wykonanej sali 
operacyjnej, umieszczonej w przyczepie samochodowej o powierzchni 12 m2. Posiada ona własne zasilanie, instalacje 
elektryczną i wodną, toaletę, wentylację, klimatyzację, systemy półek i klatek organizujących pracę oraz 2 niezależne 
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stanowiska operacyjne. Jej dodatkowe wyposażenie to m. in. 15 kompletów narzędzi chirurgicznych, autoklaw (sterylizator), 
koncentratory tlenu, pulsoksymetry, waga weterynaryjna oraz lampy bakteriobójcze. Sterylkobus został tak zaprojektowany i 
wyposażony, aby zapewnić zwierzętom maksymalne bezpieczeństwo, a lekarzom komfort pracy. Do udziału w akcji zaprosiliśmy 
doświadczonych weterynarzy, którzy od lat kastrują nasze zwierzęta. Sterylkobus kupiliśmy w 2017 r., a całość nakładów 
ponieśliśmy sami z własnych funduszy, które pochodziły z zaoszczędzonych środków 1% podatku. Z tego źródła finansujemy 
również kolejne akcje w terenie.
Niestety, w 2020 r. pandemia COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia znacznie ograniczyły nasze możliwości wyjazdów 
sterylkobusem w teren. Udało nam się przeprowadzić tylko jedną 2-dniową akcję (5/6.09.2020 r.) w Gminie Krasocin (woj. 
świętokrzyskie), podczas której wykastrowano 38 zwierząt, a 13 zostało zachipowanych.
Wobec wielkiego zapotrzebowania na kastracje mobilne, doszliśmy do wniosku, że jeden sterylkobus SOZ nie podoła 
problemowi bezdomności zwierząt w Polsce, choćby nawet wyjeżdżał co tydzień. Dlatego jesienią 2019 r. podjęliśmy decyzję o 
skupieniu sił na budowie floty sterylkobusów (minimum po jednym na każde województwo). I tak, w dniu 03.10.2020 r., po 
miesiącach pracy i przygotowań, przekazaliśmy na 3 lata w bezpłatne użytkowanie gotowy i urządzony sterylkobus SOZ#2 
Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie (woj. warmińsko-mazurskie). Po gruntownym 
przeszkoleniu przez nas organizacja obdarowana już 04.10.2020 r. przeprowadziła swoją pierwszą akcję. Wykastrowano w 
sumie 43 zwierzęta: 14 suk, 3 psy, 14 kocic i 12 kocurów. Zachipowano 20 zwierząt. Audytorem przebiegu akcji i wszelkich jej 
aspektów była Agnieszka Lechowicz - prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt i pomysłodawczyni projektu „Nadjeżdża 
sterylkobus...”.

3) ujawnianie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt:
- w 8 przypadkach Stowarzyszenie (jako pokrzywdzony) skierowało do organów ścigania doniesienie o podejrzeniu popełnienia 
czynu zabronionego oraz zawiadomiło Inspekcję Weterynaryjną
- w 1 sprawie Stowarzyszenie działało jako oskarżyciel posiłkowy

4) wykonanie sądowego przepadku 5 psów mieszańców charta
Po fizycznym odebraniu byłym właścicielom zwierzęta przekazane zostały do schroniska dla zwierząt w Rytlowie, z którym 
Stowarzyszenie od lat współpracuje i któremu pomaga, gdzie miały zapewnioną kompleksową opiekę, w tym weterynaryjną i 
behawioralną, a następnie znaleziono im nowych opiekunów prawnych.

5) jak co roku prowadzono monitoring realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawę o ochronie zwierząt - przedmiotem 
projektu jest badanie patologicznej polityki traktowania bezdomnych zwierząt, a jego celem wzmocnienie społecznej kontroli w 
skali kraju i wymuszanie przestrzegania prawa:
- 04.03.2020 r. wysłano wnioski do wszystkich 2.477 gmin w Polsce o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadania 
własnego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.
- po odbiorze odpowiedzi i analizie ich poprawności, trzykrotnie (w tym dwukrotnie przez ePUAP) monitowano gminy, które w 
ogóle nie udzieliły odpowiedzi lub udzieliły jej formalnie błędnie
- wszystkie otrzymane odpowiedzi (w 2020 r. ich wskaźnik wyniósł 99,88%) zinterpretowano i umieszczono w elektronicznej 
bazie danych http://www.boz.org.pl/monitor (w tym weryfikacja i korekta zapisów)
- uzupełniano katalog najczęściej stosowanych przez urzędników gminnych obstrukcji w udostępnianiu informacji publicznej 
wraz z poradami prawnymi, jak taką obstrukcję zwalczać
- w 2 przypadkach złożono odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji organów gmin (gm. Żmigród, gm. 
Płońsk), odmawiających udostępnienia informacji publicznej, w wyniku czego żądana informacja została udostępniona
- na przełomie stycznia i lutego 2020 r. wystąpiono z 10 skargami do sądów administracyjnych na bezczynność organów gmin w 
udostępnianiu informacji publicznej za 2018 r. (wszystkie sprawy wygrane)
- na stronie internetowej Stowarzyszenia https://www.obrona-zwierzat.pl/ oraz w mediach społecznościowych opublikowano 
opracowane dane i statystki dotyczące bezdomności zwierząt w Polsce w 2018 i 2019 r.

6) jak co roku prowadzono monitoring działań Inspekcji Weterynaryjnej:
- w sierpniu 2020 r. wysłano wnioski do 171 powiatowych lekarzy weterynarii o udostępnienie informacji publicznej dot. 
nadzoru nad schroniskami dla zwierząt w 2019 r.
- trzykrotnie (w tym dwukrotnie przez ePUAP) monitowano powiatowych lekarzy weterynarii, którzy w ogóle nie udzielili 
odpowiedzi
- wykonano obróbkę techniczną i standaryzację dokumentów źródłowych przed ich umieszczeniem w elektronicznej bazie 
danych http://www.boz.org.pl/monitor

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

8) działka w Przyłęku:
- opiekowaliśmy się naszą pasieką (przeglądy, zwalczanie warrozy, dokarmianie, wysiewanie pożytków – facelia błękitna i 
nostrzyk żółty), kontynuując autorski projekt „Wolna Pszczoła”, mający na celu zapobieganie wymieraniu pszczoły miodnej
- w celu zwiększenia bioróżnorodności gatunkowej wiosną 2020 r. prowadziliśmy intensywne nasady roślin miododajnych i 
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

W okresie sprawozdawczym organizacja opiekowała się 5 bezdomnymi psami, którym znalazła 
nowych opiekunów prawnych.

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

40

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

innych kwitnących (agrest czerwony, jagoda kamczacka, pigwowiec, jaśminowiec wonny, tawuła norweska, złotlin japoński, 
śnieguliczka różowa)
- na naszym gnieździe znowu zamieszkała para bocianów i szczęśliwie udało im się wyprowadzić 2 młode

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

Prowadzenie działań zmniejszających populację 
bezdomnych zwierząt, a w szczególności akcji: 
adopcyjnych, kastracji (także mobilnych) oraz 
rejestracji i identyfikacji zwierząt. Przed 
znalezieniem nowego opiekuna prawnego 
wszystkie zwierzęta pozostające pod opieką 
Stowarzyszenia otoczone są kompleksową 
opieką, w tym weterynaryjną oraz 
behawioralną. Każde zwierzę zostaje 
zachipowane i zarejestrowane w ogólnopolskiej 
bazie danych. Ponadto wszystkie zwierzęta, 
którym pozwala na to wiek i stan zdrowia, są 
kastrowane. Akcja kastracji prowadzona przez 
Stowarzyszenie obejmuje również 
dofinansowanie zabiegów u psów i kotów 
posiadających właścicieli.

94.99.Z 56 000,00 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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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 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 art. 40 
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt 
udzielają naszemu Stowarzyszeniu, jako 
organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, prawa 
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 lub 
subsydiarny, w razie potrzeby zaskarżając 
niekorzystne dla zwierząt orzeczenia organów 
procesowych. Następnie publikujemy i 
komentujemy postanowienia i wyroki 
zapadające w tych sprawach.

94.99.Z 0,00 zł

3 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 
przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie 
z dnia 21.08.1997 r. o 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 0,00 zł
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56 367,47 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) 105 190,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 83 618,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 978,45 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 8 593,05 zł

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

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 
Wejście w posiadanie bezdomnego 
zwierzęcia jest najczęściej warunkiem sine 
qua non zapewnienia mu właściwej opieki. 
Wejście w posiadanie zwierzęcia może 
odbywać się na wiele różnych sposobów. I 
tak, w okresie sprawozdawczym 
Stowarzyszenie zobowiązane zostało przez 
sąd do wykonania przepadku 5 sztuk psów 
(mieszańców charta). Wiązało się to z 
fizycznym ich przejęciem od poprzednich 
właścicieli oraz przekazaniem do 
schroniska. Stowarzyszenie pokryło koszty 
opieki (w tym również weterynaryjnej) oraz 
zabiegów kastracji zwierząt, a następnie 
znalazło im nowych opiekunów prawnych.

96.09.Z 0,00 zł

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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 27 641,33 zł

2.4. Z innych źródeł 21 181,50 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 56 367,47 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: 145 690,63 zł 56 367,47 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

82 197,11 zł 56 367,47 zł

12 978,45 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 kastracje psów i kotów 56 367,00 zł

1 sterylizacje, sterylkobus, kastracje mobilne 56 367,00 zł

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

w 
tym:

390,00 zł

27 251,33 zł

0,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 421,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

5 605,83 zł

44 909,24 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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.
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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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

17 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

4 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

3 osób

1 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

Agnieszka Lechowicz
Grażyna Staniak

Dagmara Konieczna
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-13
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