
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-06-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina PRZYŁĘK

Powiat ZWOLEŃSKI

Ulica Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość RUDKI Kod pocztowy 26-704 Poczta PRZYŁĘK Nr telefonu 608090989

Nr faksu E-mail 
amicus_canis@interia.pl

Strona www www.amicuscanis.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-09-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10155186800000 6. Numer KRS 0000447575

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

Anna Kot Prezes TAK

Magdalena Ćwikła Członek Zarządu 
Fundacji

NIE

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

Weronika Lasek-
Dewerenda

Przewodniczący Rady TAK

Katarzyna Cabańska Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Błaszczyk Członek Rady Fundacji TAK

AMICUS CANIS - FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT SKRZYWDZONYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna 
polegająca na:
- działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności 
poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-
zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne 
traktowanie zwierząt;
- niesieniu pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w 
szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach i w hotelach, 
domach tymczasowych, udzielanie pomocy placówkom i osobom 
fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i 
osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, 
działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
- wszelkich działaniach w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności 
zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach 
ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i 
kastracji; jak również wcielanie w życie programu identyfikacji zwierząt;
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
- propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- opiekę nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi i źle traktowanymi;
- organizowanie adopcji zwierząt;
- prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt domowych i 
gospodarskich;
- prowadzenie akcji sterylizacji zwierząt domowych i innych akcji mających 
na celu ograniczenie bezdomności zwierząt;
- pomoc społeczną, w szczególności poprzez pomoc osobom ubogim w 
zakresie leczenia i utrzymania należących do tych osób zwierząt;
- organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;
- organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, wystaw, akcji i kampanii 
edukacyjnych w zakresie związanym z celami Fundacji;
- organizowanie spotkań, zajęć i imprez dobroczynnych z udziałem 
zwierząt;
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 
statutowych;
- inną działalność dobroczynną mającą bezpośrednio przyczynić się do 
realizacji celów Fundacji;
- współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i 
samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi 
oraz służbami publicznymi (np. policją, strażą miejską i innymi) w kraju i za 
granicą w zakresie obejmującym realizację jej celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2016, zostały podjęte następujące działania, zmierzające do realizacji celów statutowych:

Działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i 
prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi 
humanitarne traktowanie zwierząt

Fundacja współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim:
- wolontariusze fundacji prowadzą stronę schroniska na facebooku, gdzie umieszczają wszelkie 
informacje dotyczące przebywających tam zwierząt i organizowanych akcjach na rzecz schroniska; w 
przypadkach szczególnej konieczności zwracają uwagę na los, zdrowie pojedynczego zwierzęcia dzięki 
czemu wielokrotnie psy schroniskowe znalazły domy,  
- organizowanie wolontariatu: socjalizacja psów, organizowanie spacerów, pomoc w pracach 
porządkowych, pomoc przy pielęgnacji zwierząt, 
- ogłaszanie podopiecznych schroniska na portalach społecznościowych, stronach z ogłoszeniami 
adopcyjnymi dzięki czemu ok. 150 psów znalazło domy, wolontariusze fundacji przeprowadzali wizyty 
przed i po adopcyjne, Fundacja przejęła opiekę nad 14 psami ze schroniska,                                                     
                                                                                                     
- Fundacja na  terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim wysprzątała, 
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jak również doposażyła wybieg w baseniki i tunel,
- fundacja zakupiła 16 bud 
- zakup kontenera z przeznaczeniem na kociarnię dla chorych kotów.
- zorganizowanie akcji na rzecz schroniska m.in.: zbieranie nakrętek, akcja antykleszczowa 
przeprowadzona dwukrotnie, „Pełna miska dla schroniska”, zakup karmy i leków.
- Fundacja pokryła koszty testów FIV i FeLV na białaczkę dla schroniskowych kotów.                                       
                                                                                                                                   

Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami :
- współpraca z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
- współpraca z Urzędem Gminy w Rzeczycy
 - współpraca z innymi organizacjami prozwierzęcymi .m.in.: z SOS dla Jamników, Fundacją Fioletowy 
Pies, z forum labradorów, beagle.

Fundacja współpracuje z punktem przetrzymań psów w Roszkowej Woli, gmina Rzeczyca.
- zorganizowano wolontariat w ramach którego socjalizuje się psy, wyprowadza na spacery, pomaga  w 
pracach porządkowych i przy pielęgnacji zwierząt, 
- na bieżąco Fundacja zaopatruje punkt przetrzymań w wartościową karmę, jak również w obroże i 
smycze.
- dzięki Fundacji nowe domy znalazło 27 psów, 5 przejęła pod swoją opiekę.

Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w 
hotelach, domach tymczasowych, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym 
zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom 
bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);

- W 2016 roku fundacja pod swoją opieką prawną miała 40 psów (z terenów wiejskich i podmiejskich, 
jak również ze schronisk i punktów przetrzymań m.in. z Tomaszowa Maz., Łowicza, Warszawy), 15 kotów 
umieszczonych w hotelach dla zwierząt i domach tymczasowych. W przeważającej większości były to 
zwierzęta stare, chore i kalekie, które w warunkach schroniskowych nie miały żadnych szans na 
przeżycie lub adopcję.  Fundacja na swojej stronie internetowej dokładnie przedstawia historię pomocy, 
jakiej udziela danemu zwierzęciu. Tym samym Fundacja chce zwrócić uwagę społeczeństwa na ogrom 
wysiłków, jakie są podejmowane przez Fundację i wolontariuszy oraz osoby, którym nie jest obojętny los 
skrzywdzonych zwierząt dla ratowania jednego życia.                                                                                             
                                                                                                  
- Wszystkie zwierzęta, którym Fundacja zapewniła pobyt w hotelach dla zwierząt lub tzw. domach 
tymczasowych są utrzymywane w tych miejscach dzięki finansom i darowiznom pochodzących z 
Fundacji.  Także koszty związane z wyżywieniem i leczeniem tych zwierząt ponosi Fundacja.  Wszystkie 
zwierzęta, za które prawnie odpowiada Amicus Canis mają: zapewnioną stałą opiekę lekarsko-
weterynaryjną, pełną diagnostykę i opiekę specjalistyczną w razie zachorowania jak również 
odrobaczanie i szczepienie, sterylizację i kastrację -  jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych do 
wykonania zabiegu, oraz resocjalizację.  
- Fundacja organizuje sieć tzw. domów tymczasowych na zasadzie wolontariatu dla zwierząt 
wymagających socjalizacji i nauki życia wśród ludzi – w roku sprawozdawczym przebywało w nich 17 
zwierząt bezdomnych.                                                                                                                                                     
           
- W ciągu okresu sprawozdawczego Fundacja przekazała prawo własności i odpowiedzialności za 
zwierzę w przypadku 27 zwierząt będących pod bezpośrednią opieką Fundacji. Zwierzęta zostały oddane 
na podstawie umów adopcyjnych, ściśle określających zakres praw i obowiązków spoczywających na 
przyszłych opiekunach oraz konsekwencje wynikające z naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. 
Analogicznie wolontariusze Fundacji w ciągu okresu sprawozdawczego przyczynili  się do znalezienia  
domu ok. 150 zwierzętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim i 28 z Punktu Przetrzymań w 
Roszkowej Woli.
- W przypadku, gdy z przyczyn braku środków finansowych Fundacja nie mogła przejąć opieki prawnej 
nad psem, zapewnić opieki, wyżywienia i leczenia sytuacja była naświetlana na forach internetowych z 
prośbą o pomoc dla tych zwierząt. Niejednokrotnie udało się dzięki takim apelom znaleźć dom dla nich, 
bądź uzyskać pomoc dla zwierzęcia przebywającego w schronisku m.in. przeprowadzono diagnostykę 
psów schroniskowych, czy skomplikowane operacje.
W wielu przypadkach dzięki tego typu akcjom psy ze schronisk zostały przekazane nowym właścicielom 
lub społeczność lokalna zatroszczyła się o poprawienie warunków bytowych bezpośrednio w schronisku, 
gdzie dane zwierzę przebywało.
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

- Fundacja pomagała osobom fizycznym nie mającym środków na utrzymanie zwierząt poprzez 
przekazanie karmy, szczepienia, sterylizacje i kastracje, opłacenie leczenia: m.in. sterylizacja suczek z 
Konar, zakup karmy i opieka weterynaryjna dla psów pod Puławami, leczenie suczki Perełki spod Puław.   
                                                                                                 

Wszelkie działaniach w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez 
propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji 
i kastracji; jak również wcielanie w życie programu identyfikacji zwierząt;

Fundacja przekazała prawo własności i odpowiedzialności za zwierzę w przypadku 27 zwierząt będących 
pod bezpośrednią opieką Fundacji. Zwierzęta zostały oddane na podstawie umów adopcyjnych, ściśle 
określających zakres praw i obowiązków spoczywających na przyszłych opiekunach oraz konsekwencje 
wynikające z naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. 
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego fundacja przyczyniła się do znalezienia  domu ok 150 
zwierzętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim, w tym 14 zostało przejętych pod opiekę 
fundacji.
Analogicznie 28 psów z Punktu przetrzymań w Roszkowej Woli opuściło punkt przetrzymań: 22 znalazły 
nowe domy, 5 zostało przejętych pod prawną opiekę Fundacji
- Fundacja promowała i realizowała program kastracji i sterylizacji zwierząt domowych, większość 
zwierząt fundacyjnych jest zaczipowanych i wysterylizowanych, chyba, że względy medyczne nie 
pozwalają na to. Pozostałe psy zostaną w następnym okresie sprawozdawczym wysterylizowane. Jeśli z 
przyczyn obiektywnych Fundacja nie ma możliwości do przeprowadzenia tego typu zabiegu przed 
oddaniem zwierzęcia do nowego domu np. wiek zwierzęcia to w umowie adopcyjnej umieszcza 
odpowiedni zapis obligujący nowych właścicieli do wypełnienia tego obowiązku.
- Wolontariusze Fundacji wyłapują koty wolnożyjące z terenu miasta i okolicy Tomaszowa 
Mazowieckiego, Fundacja przeprowadziła 68 kastracji i sterylizacji tych zwierząt,
Wolontariusze naszej Fundacji promowali w środkach masowego przekazu (internet) akcje 
uświadamiające społeczeństwo o konieczności sterylizacji i czipowania. Popieraliśmy bezpłatny program 
sterylizacji Urzędu Miasta publikując plakaty na stronie schroniska prowadzonej przez naszych 
wolontariuszy.
 Wolontariusze fundacji brali czynny udział w dyskusjach na tematycznych forach internetowych 
kształtując dzięki temu odpowiednie postawy i zarazem dając świadectwo swojego zaangażowania i 
bezinteresowności w niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom. Dzięki takim postawom coraz więcej 
osób pomaga naszej Fundacji i zostaje jej wolontariuszami. 

Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

Wolontariusze fundacji uczestniczyli w interwencjach Urzędu Miasta dotyczących w przeważającej 
większości zgłoszeń o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania lub znęcania 
się nad zwierzętami. W niektórych przypadkach zwierzęta te zostały bezpiecznie umieszczone w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. 
Przypadki znęcania się nad zwierzętami były opisywane na stronie internetowej schroniska, aby uczulić 
społeczeństwo na ich występowanie i reagowanie gdy mają miejsce.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

600 zwierząt

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

1.Działanie na rzecz 
humanitarnego 
traktowania zwierząt, w 
szczególności poprzez 
organizowanie i 
prowadzenie edukacji 
prozwierzęcej, 
prozwierzęcy lobbing, 
współpracę z instytucjami 
propagującymi 
humanitarne traktowanie 
zwierząt. 2. Zwalczanie 
przejawów znęcania się 
nad zwierzętami. 3. 
Działania w zakresie 
zwalczania zjawiska 
bezdomności zwierząt, w 
szczególności poprzez 
propagowanie wiedzy o 
sposobach ograniczania 
populacji zwierząt oraz 
realizację programu 
sterylizacji i kastracji, a 
także identyfikacji 
zwierząt. 4. Niesienie 
pomocy zwierzętom 
skrzywdzonym i 
porzuconym w 
szczególności poprzez 
umieszczanie ich w 
schroniskach i w hotelach, 
domach tymczasowych.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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) 441 975,23 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 441 975,23 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 347 756,64 zł

0,00 zł

346 212,01 zł

480,00 zł

1 064,63 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 94 218,59 zł

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 192 889,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 251 091,14 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

249 085,68 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 005,46 zł 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
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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.)

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

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

100 026,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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0,00 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
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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

- 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

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
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

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)

0,00 zł

16,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

2,00 osób

14,00 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)

3,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

3,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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 (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Anna Kot 2017.03.31 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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