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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁASK

Powiat ŁASKI

Ulica Nr domu 51 Nr lokalu 

Miejscowość ANIELIN Kod pocztowy 98-100 Poczta ŁASK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail antuanet@vp.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-06-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10081279800000 6. Numer KRS 0000344864

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

Ewa Jarosławska Prezes 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

Andrzej Kot Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Anetta Romańska Członek Rady Fundacji TAK

"BERNARDYN" FUNDACJA ZWIERZĄT SKRZYWDZONYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz przestrzegania Ustawy z dn. 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i propagowania właściwego i 
humanitarnego traktowania zwierząt, przeciwdziałanie wszelkim formom 
stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, niesienie pomocy 
zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, chorym i kalekim, wspieranie 
działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz kształtowanie w 
społeczeństwie świadomości konieczności postrzegania prawa zwierząt do 
ochrony

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) podejmowanie stosownych działań w przypadku znęcania się nad 
zwierzętami oraz w przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt,
b) współpraca z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i 
zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt, 
c) opieka i leczenie skrzywdzonych, chorych, kalekich i bezdomnych 
zwierząt,
d) prowadzenie schronisk dla przygarniętych przez Fundację zwierząt,
e) organizowanie i wspieranie miejsc czasowego pobytu zwierząt (domy 
tymczasowe),
f)   organizowanie i wspieranie hoteli dla zwierząt skrzywdzonych,
g) propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt, 
realizacja programu sterylizacji i kastracji,
h)  współpraca ze schroniskami dla zwierząt i wszystkimi organizacjami 
prozwierzęcymi,
i)  współpraca z Policją, Strażą Miejską administracją publiczną w zakresie 
ustaw dot. Praw zwierząt,
j)  prowadzenie akcji propagandowych, warsztatów, imprez, konferencji 
kształtujących w społeczeństwie konieczność postrzegania praw zwierząt,
k)  wspieranie i organizowanie akcji adopcyjnych zwierząt znajdujących się 
pod opieką Fundacji,
l)  zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb Fundacji,
m) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działania na rzecz przestrzegania Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i propagowania 
właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt:

- wolontariusze  fundacji przeprowadzili szereg interwencji dotyczących w przeważającej większości 
zgłoszeń o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania lub znęcania się nad 
zwierzętami. Interwencje odbywały się na terenie całego kraju. 

- w wyniku interwencji odebrano zwierzęta właścicielom ze względu na bezpośrednie zagrożenie  życia. 
Zwierzęta te zostały prawnie przejęte przez fundację (zrzeczenie prawa do własności i 
odpowiedzialności) lub odebrane w trybie natychmiastowym zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i na 
czas leczenia, a później znalezienia im nowych właścicieli umieszczone czasowo w domach 
wolontariuszy lub płatnych hotelach dla zwierząt.

- w pozostałych potwierdzonych przypadkach dokonano porad i pouczeń . Sprawdzano również 
wykonanie zaleceń pokontrolnych

Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt:

-  analogicznie jak w poprzednich latach wolontariusze  fundacji przeprowadzili cykl prelekcji w szkołach 
i domach kultury na tematy związane z koniecznością postrzegania prawa zwierząt do ochrony. 
Prelekcje tego typu zostały zorganizowane również podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec – 
sierpień,  podczas zorganizowanego wypoczynku młodzieży (kolonie, obozy, inne formy),

- zostały wydrukowane i rozdane w szkołach podstawowych i gimnazjach ulotki informacyjne na temat 
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konieczności niezwłocznego zawiadamiania odpowiednich organów administracji państwowej (Straż 
Miejska,. Policja) lub organizacji prozwierzęcych w przypadku, gdy było się świadkiem stosowania 
przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.

- w przypadku otrzymania informacji o stosowaniu okrucieństwa wobec zwierząt fundacja kontaktuje 
się z innymi organizacjami lub osobami prywatnymi celem połączenia działań zmierzających do 
zorganizowania jak najskuteczniejszej akcji pomocowej. 

Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, chorym i kalekim: 

- trwały prace nad  ulepszeniem funkcjonalności  miejsc czasowego pobytu dla psów ras dużych i 
olbrzymich, które Fundacja BERNARDYN przejmuje prawnie pod swoją opiekę. 
W przeważającej większości są to zwierzęta stare, chore i kalekie, które w warunkach schroniskowych 
nie mają żadnych szans na przeżycie lub adopcję:

- dokonano zakupu bud dla psów, spełniających wszelkie zalecenia i wymogi,

- wykonano metodą gospodarską przy pomocy wolontariuszy na terenach przekazanych fundacji w 
bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony wybiegi dla psów, każdy po kilkadziesiąt metrów 
kwadratowych. Wszystkie materiały wykorzystane do budowy zostały kupione, posiadają stosowne 
atesty i zostały zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym przez producenta

- na dzień 31 grudnia 2012 organizacja dysponowała 103 miejscami dla psów starych oraz z 
umiarkowanym stopniem kalectwa, dostosowanych wg zaleceń lekarza weterynarii do spełnienia 
swojej funkcji, gdzie warunki bytowe i należyta opieka były i są nadal systematycznie kontrolowane 
przez lekarza współpracującego z fundacją. 

- w dalszym ciągu fundacja organizowała  sieć tzw. domów tymczasowych na zasadzie wolontariatu dla 
psów wymagających socjalizacji i nauki życia wśród ludzi,
 
- fundacja przejęła pod swoją opiekę wszystkie psy w typie rasy bernardyn lub mieszańce tej rasy, o 
których została poinformowana przez osoby wiarygodne, że w razie odmówienia udzielenia pomocy 
przez fundację zwierzę zostanie uśpione, gdyż w dotychczasowych warunkach nie ma szans na godne 
życie,

- wszystkim  zwierzętom prawnie przejętym fundacja zapewniła lub  w dalszym ciągu zapewnia  pobyt 
w stworzonych przez siebie ośrodkach  lub domach tymczasowych do czasu adopcji lub śmierci. 
Koszty związane z wyżywieniem i leczeniem tych zwierząt ponosi fundacja,

- fundacja współpracowała z kilkunastoma schroniskami dla zwierząt bezdomnych w Polsce, z których 
przejęła  pod opiekę i zapewniła wyżywienie i leczenie najbardziej chorym psom,

-  w przypadku, gdy z przyczyn braku środków finansowych dla zabezpieczenia opieki, wyżywienia i 
ewentualnego leczenia zwierzęcia, fundacja nie mogła przejąć prawnej odpowiedzialności za dane 
zwierzę, kierowane były apele do społeczeństwa, mające na celu zwrócenie uwagi na problem i tym 
samym prośba o udzielenie przez osoby prywatne pomocy. 
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.

Wszystkie zwierzęta, za które prawnie odpowiada Fundacja BERNARDYN mają:
• zapewnioną stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną. `
• pełną diagnostykę przez lecznicę, z którą fundacja ma podpisana stosowną umowę współpracy 
(Lecznica Weterynaryjna, ul. Kościelna 19, 9-200 Zduńska Wola oraz filia Łask)
• opiekę specjalistyczną, jeśli stan zwierzęcia tego wymaga; współpraca ze wszystkimi lecznicami, 
klinikami i szpitalami weterynaryjnymi na terenie Polski w przypadku konieczności wdrożenia 
skomplikowanego leczenia lub przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy,
• wszystkie zwierzęta chore są leczone, 
• a następnie odrobaczone, 
• szczepione, 
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• psy i suki, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu – kastrowane,
• resocjalizowane. 

Po zakończeniu procesu resocjalizacji zwierzęta są oddawane do adopcji  lub pozostają pod opieką 
fundacji do czasu zgłoszenia się po nie nowych właścicieli. Po przekazaniu do nowych domów fundacja 
w dalszym ciągu interesuje się losem  tych zwierząt, pozostając w kontakcie osobistym, telefonicznym 
lub korespondencyjnym z właścicielami.

Jeśli, z różnych względów (np. wiek, kalectwo), pies nie ma szans na adopcję to wtedy zapewniamy 
zwierzęciu godne życie do jego śmierci. 

4. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt:
 
Na przestrzeni 2012 roku fundacja przyczyniła się do przekazania nowym właścicielom z poziomu 
schronisk, przytulisk, miejsc czasowego pobytu zwierząt z terenu Polski 223 psów typie rasy bernardyn i 
ich mieszańcom oraz 158 psom w typie ras dużych i olbrzymich. U części tych zwierząt istniało 
zagrożenie życia w warunkach schroniskowych, ze względu na stan psychiczny oraz choroby przewlekłe. 

- w celu znalezienia nowych właścicieli dla psów bezdomnych nadal był wdrażany program  
Ogólnopolskiej Bazy: Bernardyn w Potrzebie, gdzie planowane jest w formie elektronicznej 
prezentowanie społeczeństwu psów w typie rasy bernardyn i ich mieszańców, które czekają na nowych 
właścicieli. W tym celu fundacja nawiązała współpracę na zasadzie wymiany informacji z częścią 
schronisk i punktów czasowego pobytu zwierząt bezdomnych w Polsce, również z lecznicami 
weterynaryjnymi. 

Zwierzęta, które znalazły nowy dom (adoptowane), przebywają razem ze swoimi nowymi właścicielami 
w miejscach wskazanych w umowie adopcyjnej i ich życie jest (warunki bytowe i stan psychiczny) nadal 
monitorowane przez fundację. Opieka, leczenie i zaspokajanie wszelkich niezbędnych potrzeb są 
finansowane przez nowych właścicieli.

Kształtowanie w społeczeństwie konieczności postrzegania prawa zwierząt do ochrony:

- wszystkie osoby, które zwróciły się do przedstawicieli fundacji o poradę uzyskały w miarę możliwości i 
kompetencji wolontariuszy pomoc, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszanowanie praw zwierząt 
i postępowanie zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 

- poprzez publikacje na stronie internetowej fundacji  oraz czynny udział w tematycznych forach 
internetowych (dyskusje, polemiki, itp) fundacja  kształtuje w społeczeństwie postawę prozwierzęcą 
oraz przybliża problem bezdomności zwierząt w naszym kraju,

- poprzez współpracę ze schroniskami dla zwierząt i wszelkimi miejscami czasowego pobytu dla 
zwierząt, fundacja promuje konieczność należytej opieki medycznej w warunkach schroniskowych, jako 
podstawę podając konieczność należytego zapobiegania chorobom dzięki  programowi 
przeciwdziałania (odpowiednio zbilansowane wyżywienie, profilaktyczne szczepienia ochronne, 
systematyczne odrobaczanie, systematyczne odpchlenia i zabezpieczanie przeciwko pasożytom skóry),

- fundacja na swojej stronie internetowej dokładnie przedstawia historię pomocy, jaką udziela danemu 
zwierzęciu, w niektórych przypadkach dokładnie dzień po dniu relacjonuje przebieg leczenia lub walkę 
o utrzymanie przy życiu. Tym samym fundacja chce zwrócić uwagę społeczeństwa na ogrom wysiłków, 
jakie są podejmowane przez wiele przypadkowych często osób dla ratowania jednego życia,

- wolontariusze fundacji starają się swoją postawą i zaangażowaniem w niesieniu pomocy zwierzętom 
skrzywdzonym zachęcać innych ludzi do naśladowania.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta - psy bernardyny

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

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) 188,934.59 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 176,919.59 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 12,015.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 176,919.59 zł

0.00 zł

176,919.59 zł

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

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)

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

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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2.4. Z innych źródeł 12,015.00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2,143.55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 183,724.08 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

179,063.14 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

601.07 zł

4,059.87 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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 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

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

4.00 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

0.00 osób

4.00 osób
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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)

0.00 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)

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)

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Ewa Jarosławska Data wypełnienia sprawozdania

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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