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organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina DOPIEWO

Powiat POZNAŃSKI

Ulica PODBIAŁOWA Nr domu 1 Nr lokalu 2

Miejscowość SKÓRZEWO Kod pocztowy 60-185 Poczta SKÓRZEWO Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@glosemzwierzat.pl

Strona www www.glosemzwierzat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30162535900000 6. Numer KRS 0000373309

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

Alicja Gaca Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Zabrocka Członek 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

Katarzyna Szmajter Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Prokopowicz Członek Rady Fundacji TAK

Anna Pilch - Mikoda Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "GŁOSEM ZWIERZĄT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje 
cele poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad 
zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez 
UNESCO w Paryżu w 1978 r., Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r oraz 
czuwanie nad ich przestrzeganiem, a w szczególności: 
 działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze 
zwierzętami, 
 działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla 
zwierząt,
 wspierania, stwarzania wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych 
warunków życia i zachowania naturalnych instynktów, 
 zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad 
zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi, 
 propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do 
przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie, 
 podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i 

zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego 
obchodzenia się ze zwierzętami, 
 udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom 

bezdomnym,
 wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności 
zwierząt,
 współpracę z klinikami weterynaryjnymi w celu udzielania pomocy 
medycznej zwierzętom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

2.1. Współpraca i wspieranie instytucji państwowych, samorządowych 
oraz organizacji pozarządowych, których celem jest niesienie pomocy 
zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym:
 Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Poznaniu, prowadzącym 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Poznaniu, przede wszystkim w 
zakresie: 
 pomocy w szukaniu nowych domów dla zwierząt przebywających w 

schronisku,
 wsparcia finansowego działań realizowanych przez Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Poznaniu,
 przejmowania zwierząt, których stan fizyczny lub psychiczny jest 

przeciwskazaniem do dalszego przebywania w schronisku.
 Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych oraz Urzędem Gminy w 
Dopiewie w zakresie pomocy zwierzętom umieszczonym w Przytulisku w 
Dopiewie a w szczególności:
 przejmowanie zwierząt, których stan fizyczny lub psychiczny jest 

przeciwskazaniem do dalszego przebywania w schronisku, lub w 
przypadku, kiedy koszt leczenia lub resocjalizacji zwierząt przekracza 
możliwości budżetowe placówki,
 pomoc w adopcjach,
 organizacja wolontariatu na terenie placówki.
 Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Przyborówku 

poprzez okazjonalne wsparcie rzeczowe.
 Szeroko zakrojona współpraca z innymi fundacjami i portalami 
zrzeszającymi miłośników poszczególnych ras, które działają na rzecz 
bezdomnych zwierząt.

2.2. Umieszczanie i utrzymywanie zwierząt, szczególnie tych w okresie 
rekonwalescencji fizycznej lub psychicznej, w klinikach i hotelach dla 
zwierząt, gdzie pod opieką fachowców w dziedzinie weterynarii i 
behawioryzmu, przechodzą proces leczenia i resocjalizacji 
przystosowujący je do życia w nowym domu.
2.3. Umieszczanie i utrzymywanie zwierząt, szczególnie szczeniąt i kociąt  
lub psów i kotów skrzywdzonych, ofiar wypadków komunikacyjnych, 
skrajnie zaniedbanych, pozostawionych bez fachowej opieki, 
pochodzących z interwencji, w sprawdzonych domach tymczasowych  
gdzie przysposabia się je do życia w rodzinie, leczy i obserwuje, co 
znacznie zwiększa ich szanse na udaną adopcję. 
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2.4. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych lub z 
interwencji, oraz właścicieli zwierząt zaginionych.
2.5. Zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt i zmniejszanie ich 
nadpopulacji poprzez:
 sterylizację i kastrację wszystkich zwierząt, które trafiły pod opiekę 
fundacji, chyba, że w wyjątkowych sytuacjach, zaistniały przeciwskazania 
natury medycznej lub wystąpiły ograniczenia natury finansowej,
 egzekwowanie zapisu w umowie adopcyjnej, który stanowi o tym, że 
nowy właściciel zobowiązuje się wysterylizować zwierzę na swój koszt w 
okresie 3 miesięcy od podpisania aktu adopcji, lub gdy zwierzę jest zbyt 
młode lub w tym czasie nie zakwalifikuje się do zabiegu, w terminie 1 
roku,
 propagowanie wiedzy na temat sposobów ograniczania bezdomności 
zwierząt poprzez akcje edukacyjne, kolportowanie ulotek, wpisy na 
stronie internetowej fundacji oraz zamieszczanie informacji na portalach 
społecznościowych,
 udział w programach telewizyjnych i radiowych o tematyce zwierzęcej.

2.6. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi:
 W roku sprawozdawczym fundacja brała czynny udział w prelekcjach w 
przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie 
Wielkopolski. Tematem przewodnim spotkań była ochrona zwierząt, 
walka z bezdomnością, propagowanie odpowiedniego stosunku człowieka 
do zwierzęcia oraz piętnowanie zjawiska znęcania się nad zwierzętami.
2.7. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem publikatorów, 
imprez oraz wydawnictw własnych
2.8. Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego 
traktowania zwierząt

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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. Współpraca i wspieranie instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, 
których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym:
 Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Poznaniu, prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Poznaniu, przede wszystkim w zakresie: 
 pomocy w szukaniu nowych domów dla zwierząt przebywających w schronisku,
 wsparcia finansowego działań realizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Poznaniu,
 przejmowania zwierząt, których stan fizyczny lub psychiczny jest przeciwskazaniem do dalszego 

przebywania w schronisku.
 Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych oraz Urzędem Gminy w Dopiewie w zakresie pomocy 
zwierzętom umieszczonym w Przytulisku w Dopiewie a w szczególności:
 przejmowanie zwierząt, których stan fizyczny lub psychiczny jest przeciwskazaniem do dalszego 
przebywania w schronisku, lub w przypadku, kiedy koszt leczenia lub resocjalizacji zwierząt przekracza 
możliwości budżetowe placówki,
 pomoc w adopcjach,
 organizacja wolontariatu na terenie placówki.
 Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Przyborówku poprzez okazjonalne wsparcie 

rzeczowe.
 Szeroko zakrojona współpraca z innymi fundacjami i portalami zrzeszającymi miłośników 
poszczególnych ras, które działają na rzecz bezdomnych zwierząt.

2.2. Umieszczanie i utrzymywanie zwierząt, szczególnie tych w okresie rekonwalescencji fizycznej lub 
psychicznej, w klinikach i hotelach dla zwierząt, gdzie pod opieką fachowców w dziedzinie weterynarii i 
behawioryzmu, przechodzą proces leczenia i resocjalizacji przystosowujący je do życia w nowym domu.
2.3. Umieszczanie i utrzymywanie zwierząt, szczególnie szczeniąt i kociąt  lub psów i kotów 
skrzywdzonych, ofiar wypadków komunikacyjnych, skrajnie zaniedbanych, pozostawionych bez 
fachowej opieki, pochodzących z interwencji, w sprawdzonych domach tymczasowych  gdzie 
przysposabia się je do życia w rodzinie, leczy i obserwuje, co znacznie zwiększa ich szanse na udaną 
adopcję. 
2.4. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych lub z interwencji, oraz właścicieli zwierząt 
zaginionych.
2.5. Zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt i zmniejszanie ich nadpopulacji poprzez:
 sterylizację i kastrację wszystkich zwierząt, które trafiły pod opiekę fundacji, chyba, że w wyjątkowych 
sytuacjach, zaistniały przeciwskazania natury medycznej lub wystąpiły ograniczenia natury finansowej,
 egzekwowanie zapisu w umowie adopcyjnej, który stanowi o tym, że nowy właściciel zobowiązuje się 
wysterylizować zwierzę na swój koszt w okresie 3 miesięcy od podpisania aktu adopcji, lub gdy zwierzę 
jest zbyt młode lub w tym czasie nie zakwalifikuje się do zabiegu, w terminie 1 roku,
 propagowanie wiedzy na temat sposobów ograniczania bezdomności zwierząt poprzez akcje 

edukacyjne, kolportowanie ulotek, wpisy na stronie internetowej fundacji oraz zamieszczanie 
informacji na portalach społecznościowych,
 udział w programach telewizyjnych i radiowych o tematyce zwierzęcej.

2.7. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi:
 W roku sprawozdawczym fundacja brała czynny udział w prelekcjach w przedszkolach, szkołach 
podstawowych oraz gimnazjach na terenie Wielkopolski. Tematem przewodnim spotkań była ochrona 
zwierząt, walka z bezdomnością, propagowanie odpowiedniego stosunku człowieka do zwierzęcia oraz 
piętnowanie zjawiska znęcania się nad zwierzętami.
2.8. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw 
własnych:
 Fundacja zorganizowała wiele imprez w lokalnych kawiarniach, restauracjach czy centrach 
handlowych mających na celu propagowanie pomocy bezdomnym zwierzętom.
 Fundacja we współpracy z Centrum Handlowym King Cross Marcelin zorganizowała przedświąteczną 
zbiórkę darów dla pobliskich schronisk dla zwierząt.
 Fundacja wspomagała Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Poznaniu w organizowanym przez nie 
pikniku, którego celem było propagowanie adopcji zwierząt.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

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)

w okresie sprawozdawczym fundacja znalazła dom dla 179 psów i kotów. 15 zwierząt zmarło.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

a) utrzymywanie i 
prowadzenie schronisk 
dla bezdomnych 
zwierząt, 
b) utrzymywanie i 
prowadzenie hoteli dla 
bezdomnych zwierząt, 
c) utrzymywanie i 
prowadzenie domów 
tymczasowych - miejsc 
czasowego pobytu 
zwierząt bezdomnych, 
d) zmniejszanie 
populacji zwierząt 
poprzez sterylizację i 
kastrację 
e) współpracę z 
instytucjami 
państwowymi, 
samorządowymi oraz 
tymi organizacjami 
pozarządowymi, 
których celem jest 
niesienie pomocy 
zwierzętom 
bezdomnym i 
pokrzywdzonym, 
f) współpracę z 
organami 
samorządowymi w 
zakresie ustaw 
dotyczących zwierząt 
g) współpracę ze 
szkołami i innymi 
placówkami 
oświatowymi 
h) pomoc przy 
organizowaniu 
schronisk i przytulisk 
dla zwierząt kontakty i 
współpracę z 

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

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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

zagranicznymi i 
międzynarodowymi 
organizacjami o tym 
samym lub podobnym 
profilu działania 
i) prowadzenie akcji 
propagandowych za 
pośrednictwem 
publikatorów, imprez 
oraz wydawnictw 
własnych 
j) organizowanie 
szkoleń dla 
wolontariuszy 
k) podejmowanie 
działań 
zapobiegawczych w 
zakresie ochrony 
zwierząt 
l) zajmowanie czynnej 
postawy wobec 
przejawów okrutnego 
traktowania zwierząt 
m) współdziałanie z 
właściwymi organami 
państwowymi w 
zakresie ścigania 
winnych okrucieństwa 
wobec zwierząt 
n) występowanie z 
inicjatywą od 
odpowiednich władz 
państwowych w 
sprawie wydawania 
przepisów dotyczących 
ochrony i opieki nad 
zwierzętami 
o) popieranie prac 
naukowych z zakresu 
ochrony i opieki nad 
zwierzętami
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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) 438,234.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 422,909.29 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 180.00 zł

e) Pozostałe przychody 15,145.53 zł

0.00 zł

0.00 zł

15,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 181,675.82 zł

0.00 zł

66,240.09 zł

75,347.60 zł

40,088.13 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 241,233.47 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15,000.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 325.53 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 36,263.56 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 74,261.97 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 220,846.81 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: 423,046.32 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

386,645.73 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

194.47 zł

35,856.12 zł

350.00 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

1 leczenie i utrzymanie (w   tym hotele i karma) dla zwierząt będących pod opieką fundacji 110,201.88 zł

2 wsparcie rzeczowe dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Poznaniu 110,644.93 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

z podatku od towarów i usług

5,669.00 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 opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21.00 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

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)

32.00 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

32.00 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

11.00 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

11.00 osób

21.00 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

21.00 osób

0.00 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

Alicja Gaca 15.07.2016 r. 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

2016-06-30
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