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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. GEN. HENRYKA LE 
RONDA

Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-303 Poczta KATOWICE Nr telefonu 889771107

Nr faksu E-mail 
biuro@przystanekschronisko.
org

Strona www www.przystanekschronisko.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-01-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24305236500000 6. Numer KRS 0000431376

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

ALEKSANDRA GABRIELA 
MOLNAR

PREZES ZARZĄDU TAK

IWONA EWA CIĘCIWA SEKRETARZ TAK

ALICJA TERESA ŚWITAŁA W-CE 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)

"PRZYSTANEK SCHRONISKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu pomocy bezdomnym zwierzętom, w 
szczególności poprzez:

1.Pomoc zwierzętom bezdomnym a w szczególności podopiecznym 
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
2.Propagowanie i realizowanie adopcji zwierząt.
3.Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz 
opieki nad nimi.
4.Szerzenie edukacji zamierzającej do kształtowania właściwych postaw 
społecznych w stosunku do zwierząt.
5.Ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie 
Zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez na ten moment wyłącznie 
nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

1.Pomoc zwierzętom w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Katowicach – 
działalność nieodpłatna.
2.Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt domowych – 
działalność nieodpłatna.
3.Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym – 
działalność nieodpłatna.
4.Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji – 
działalność nieodpłatna.
5.Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, w tym 
propagowanie programu kastracji i sterylizacji – działalność nieodpłatna.
6.Organizacja wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24-04-2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7.Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych 
związanych z ochroną zwierząt, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
8.Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi 
organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy 
zwierzętom.
9.Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w 
sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad 
zwierzętami.
10.Zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt pozostających 
pod opieką Fundacji.
11.Organizowanie imprez i akcji mających na celu przekazywanie zwierząt 
nowym właścicielom i pozyskiwanie środków na działalność Fundacji – 
działalność nieodpłatna.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANNA EWA WOLNY PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

OLGA KATARZYNA WOLSKA CZŁONEK RADY TAK

PIOTR KRZYSZTOF MĄDRY CZŁONEK RADY TAK

ELŻBIETA LEBIODZIK CZŁONEK RADY TAK

BEATA CHOROBA CZŁONEK RADY TAK

KLAUDIA GIERGA CZŁONEK RADY TAK

AGNIESZKA IRENA 
CYGANEK

CZŁONEK RADY TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja Przystanek Schronisko w roku 2017 kontynuowała swoja działalność statutową. 

Fundacja zrzesza wolontariuszy działających w imieniu Fundacji na rzecz Miejskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Katowicach mieszczĄcego się przy ulicy Milowickiej 1b. 
Organizujemy pracę wolontariuszy na terenie schroniska polegającą na interakcjach zarówno z psami 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

jak i kotami. Regularne spacery z psami, zabawa z nimi, szkolenie zw zakresie podstawowych komend , 
agillity, dogtreking, a także oswajanie kotów z nową sytuacją, wyciąganie ich z depresji po stracie 
domu, to czynności które pomagają w znacznej mierze w adaptacji zwierząt do nowych warunków 
życiowych. Wolontariusze pomagają też stworzyć dokładny opis danego zwierzaka a co za tym idzie, w 
doborze psa bądź kota do konkretnego domu i konkretnej rodziny. 

Wolontariusze tworzą ogłoszenia adopcyjne i szukają odpowiedzialnych domów, oraz w miarę 
możliwości edukują chętnych na zostanie opiekunem wybranego zwierzęcia.

Wspomagamy również finansowo zwierzęta, opłacając bardziej skomplikowane badania, zabiegi , 
zakupujemy ponadstandartowe preparaty weterynaryjne. Celem naszej działalności jest podnoszenie 
standardu opieki nad zwierzatami przebywającymi w schronisku, opieka nad zwierzętami 
przebywającymi w domach tymczasowych oraz ogólnie pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym i wolno-
żyjącym (w wypadku kotów).

Akcje

W ramach naszej działalności organizujemy również różnorakie akcje adopcyjno – edukacyjno – 
informacyjne. Propagują one adopcje zwierząt bezdomnych, edukują ludzi w temacie dobrej i 
odpowiedzialnej opieki nad czworonogami, pomagają nam zebrać środki finansowe, które 
przeznaczamy na cele statutowe fundacji .

Przykładowe eventy z 2017 roku

- nasi wolontariusze obsługiwali comiesięczną schroniskową akcję Daj Pieskom Pobiegac ( 8 akcji );
- uczestniczylismy w organizacji czterech Dni Otwartych Schroniska, oprowadzajac gości po obiekcie, 
przedstawiajac podopiecznych schroniska i organizując różnorakie atrakcje dla odwiedzajacych;
-organizowalismy cykliczną comiesięczną (cało weekendową) akcję adopcyjno-informacyjno-edukcyjną 
w Galerii Katowickiej (11 akcji );
- nasi wolontariusze wraz z psami schroniskowymi dwukrotnie brali udział w Dogtrekkingu 
organizowanym w Katowicach oraz w II-gim Katowickim Dniu Psiaka równiez połączonym z 
dogtrekkingiem;
- gościliśmy tez z naszym stoiskiem na okazjonalnych akcjach dzielnic Katowic, w tym na Giszowcu, 
Burowcu oraz Dąbrówce Małej.

Nasi wolontarusze realizują rownież na zaproszenie grona pedagogicznego pogadanki w szkołach i 
przedszkolach, starając się uwrażliwić najmłodsze pokolenie na los czworonożnych przyjaciół.

W roku 2017:
Zakupiliśmy zamrażarkę pozwalającą na przechowywanie żywności dla zwierząt w schronisku
Zakupiliśmy niszczarkę do dokumentów, oraz profesjonalną maszynkę do strzyżenia zwierząt.
Sfinansowalismy zakup i budowę ogrodzenie do wybiegu dla psich podopiecznych schroniska, gdzie 
wolontariusze wraz z psami mogą bezpiecznie pracować nad ich socjalizacją.
Zakupiliśmy lampy bakrerio i wirusobójcze, klatki kenelowe oraz klatki pułapki służące do wyłapywania 
wolno żyjących kotów w celu ich sterylizacji
Kupowaliśmy odczynniki do zakupionych w poprzednich latach maszyn do badan krwi.

Ze względu na umiejscowienie schroniska oraz fakt, iż zdecydowana większość naszych wolontariuszy 
pochodzi z Katowic, postanowiliśmy przenieść siedzibę naszej Fundacji na teren Katowic. Nasi 
wolontariusze, w zakresie własnych możliwości i umiejętności ,przeprowadzili sami remont lokalu 
przeznaczonego na przyszłą siedzibę Fundacji. W niedługim czasie lokal ten zostanie zarejestrowany 
jako siedziba.
Jedną z ważnych funkcji fundacji jest szukanie oraz prowadzenie ,dla potrzebujących tego zwierząt, 
domów tymczasowych. Bardzo istotna i nie do przecenienia w domu tymczasowym jest możliwość 
obserwacji zwierzaka w normalnych domowych warunkach. Takich domów szukają zwierzęta , które nie 
radzą sobie w warunkach schroniskowych. Są to psy i koty starsze, albo zbyt młode, przewlekle bądź 
ciężko chore, te o słabszej psychice. Domowe warunki pozwalają na szybszy powrót do zdrowia 
zarówno fizycznego jak i psychicznego i w konsekwencji szukanie nowego domu dla zwierzęcia.

PSY:

Dla psów bardzo ważny jest stały kontakt z człowiekiem, a także  troskliwa opieka i regularne spacery. 
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Bardzo ważna jest nauka psa odpowiedniego zachowania w domu, nauka nienieszczenia przedmiotów i 
mebli, walka z lękiem separacyjnym itd

Statystyka:

W 2017 roku w domach tymczasowych przebywały 24 psy: Nero, Rulon, Silver/Bunia, Oczko, Kacper, 
Żabka, Rico, Aron, Pascal, Misiek, Watson, Saba, Rocky, Bailey, Grafi, Mona,  Poker, Darma, Reks, Bella, 
Aza, Kita, Ares, Bufi. 

Z roku poprzedniego w DT były 2 psy: Aza, Bella.

Z poprzednich lat 11 psów:  Grafi, Mona,  Kora, Poker, Darma, Reks, Kita, Kacper, Ares, Bella, Bufi.

Domy stałe w roku 2017 znalazło 8 psów przebywających w domach tymczasowych: Rulon, Poker, 
Żabka, Aron, Kora, Pascal, Nero, Oczko
 
Psy, które przeszły w DT na rok 2018 to 11 psów: Silver/Bunia, Bella, Mona, Reks, Misiek, Watson, Saba, 
Rocky, Bailey, Kita, Ares.

Niektóre z nich są w dożywotnich domach tymczasowych (Bella, Mona, Silver/Bunia). Są to psy w 
podeszłym wieku i schorowane, nie mające szans na adopcję. Taki dożywotni dom tymczasowy, jest jak 
dom stały z tą różnicą, że Fundacja pomaga w utrzymaniu i leczeniu psa. 

W 2017 roku sześć psów (Bufi, Darma, Rico, Grafi, Kacper, Aza) umarło w Domach tymczasowych. 
W 2017 roku zawarliśmy 15 umów o dom tymczasowy  oraz 8 umów o dom stały.

Fundacja w roku 2017 zapłaciła za leczenie i diagnostykę psów w schronisku i w domach tymczasowych, 
m.in. Grafi, Poker, Reks, Bella, Silver/Bunia, Stich, Fifa, Bercik, Kropeczka, Misiek, Krysia, Bajka, Sony, 
Laska, Argo, Darma, Nero, Karbon, Żabka, Kacper, Rulon, Tobi oraz bezimiennych m.in.: 314/17, 
595/17, 531/17, 565/17, 50/17, 193/17.
 
Do Kliniki na Brynowie w Katowicach trafiło 6 psów (Misia, bokser, Kali, szczeniaki Fafinka i Gi Psiak oraz 
Lala/Maja)  po wypadkach komunikacyjnych, które zostały objęte opieką przez Fundację „Przystanek 
Schronisko”. W wyniku tych wypadków psy musiały mieć operowane łapki, a bokser po wypadku 
kolejowym musiał przejść amputację łapy. Gi Psiak został podrzucony do schroniska w gipsie. Na 
szczęście psy te bardzo szybko zostały adoptowane, natomiast Lala/Maja wróciła do pierwszej 
właścicielki. 
Zakupiliśmy szczepionki na kaszel kenelowy dla podopiecznych schroniska.

KOTY 

Koty dommowe, porzucone bardzo źle znoszą pobyt w schronisku. Bardzo często są to domowi 
jedynacy, dla których wczęśniej nie istniał inny świat niz kolana i kanapa swojego opiekuna/ki. Wpadają 
w depresję, przestają jeść, Stan ten się pogarsza, jeśli dodatkowo są po jakimś urazie lub chore.
W warunkach schroniskowych nie radzą sobie również bardzo młode i niesamodzielne kocięta, które 
wymagają karmienia klika razy dziennie (mlekiem i preparatami zastępczymi) i ochrony przed wirusami, 
które w skupiskach zwierzęcych, są głównym przyczynkiem chorób i śmierci.

Statystyka:
Z 2016 zostało w naszych domach tymczasowych 7 kotów – Mela, Robin, Gryzia, Szarotka, Hieronim, 
Zła Siostra i Irys.

W 2017 roku do naszych domów tymczasowych trafiło 57 kotów ( Wiewiór, Felix,Calineczka,Leszek, 
Darek/staś, Mamelka i jej 7 dzieciaków- Szweps, Sprite, Fanta, Loki , Boreasz, Summer, Holly, Karlos, 
Gabi, Lola, Lilli, Kaj, Greta, Rakieta, Lola, Cleo, Cykor, Mika, Nina, Ptyś, Jobli, Mercedes, Bzik, Bono, 
Guzik, Gimli, Monfils, Mamba, Mieszko, Płomyk, Nora, Rdest, Ronda, Toto, Inka, 305/17, 306/17, 
307/17, Foxik, Klusia, Gryzia mała, Ryśka, Zordon, Koko, Dartuś, Orion, Callas, Frugo, Surmik, Pawlinka, 
Lori )

Domy stałe znalazły 34 koty.
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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)

10000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

11 kotków zostało na stałe w swoich domach tymczasowych.

Odeszło od nas , mimo walki o ich życie, 6 kotków ( Wiewiór- FIP, Felix -krwotoczna odmiana 
caliciwirusa, Calineczka-ostre zapalenie płuc, Leszek- niewydolność nerek, Mercedes-nagła smierć,  
Callas -ostre zapalenie płuc.)

Kolejny 2018 rok przywitaliśmy z 12 kotkami w domach tymczasowych ( przewlekle chore- Gryzia, 
Hieronim , niepełnosprawny Staś, niewidoma Nora , powypadkowy Orion , Surmik FIV +, Pawlinka FELV 
+, Lori z komplikacjami po zabiegu sterylizacji i trójka młodzieży: Mika, Bono i Dartuś ).

Oprócz kotów w domach tymczasowych, objęliśmy także opieką  finansową trudniejsze w leczeniu 
przypadki kotów w schronisku. Na nasz koszt zostały przeprowadzone operacje i zabiegi tzw 
ponadstandartowe tzn nie opłacane z zasobów miasta. Były to np koty po wypadkach komunikacyjnych 
lub upadku z niezabezpieczonych okien/balkonów, chore na cięzkie w diagnostyce i leczeniu choroby. 
Opłaciliśmy min zabiegi amputacji konczyn ( np Mamba , Płomyk, trikolorka z ulicy), zabiegi zespolenia 
połamanych konczyn (  np Merdid,), zabiegi amputacji gałek ocznych ( Guzik, Nora,  Rest, Ronda, 
Karlos,), amputacji ogona (kot Brantus , Staś i Szary Kudi )zabiegi usuwania róznych nowotworów (np 
Ossisi, Beza,elegantka 491/16), przepuklin,zabiegi sanacji jamy ustnej, liczne testy diagnostyczne, 
badania krwi, rtg, usg, badania serca, tomografie komputerowe itd. 
Zakupiliśmy 150 testów Fiv/Felv dla kotów schroniskowych, oraz, na podstawie sugestii weterynarzy, 
środki podnoszące odporność: Zylexis dla kotów pod opieką schroniska i w domach tymczasowych.

Psy i koty które chorują, bardzo często wymagają specjalistycznej karmy. Najczęściej kupowanymi przez 
nas karmami są karmy dla zwierząt z alergią, chorymi nerkami, watrobą, karmy lekkostrawne, 
uspokajające.
Dostarczamy również karmy dla psich seniorów oraz specjalistyczne karmy i preparaty odżywcze dla 
bardzo młodych kociąt i szczeniąt.

Dla kotów: 8.618,95 zł
Dla psów: 12.771,13 zł

Na bieżąco kupujemy również koszulki pooperacyjne, kołnierze sztywne i miękkie. 

W roku 2017 po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z salonami pielęgnacyjnymi dla psów. Salon 
„Wyczesani Spa” z Katowic bezpłatnie zajmował się kąpaniem, strzyżeniem i czesaniem psów, które do 
schroniska trafiły bardzo zaniedbane. 
Salon „Dogge Spa&Shop” z Katowic bezpłatnie oferował pełną pielęgnację dla wszystkich psów 
adoptowanych z katowickiego schroniska, na podstawie umowy adopcyjnej do wykorzystania do 
miesiąca czasu od adopcji.

Zakupilismy klatki pułapki które pomogły naszym wolontariuszom jak i osobom z zewnątrz na 
wyłapywanie kotów wolno żyjących w celu ich sterylizacji . Dzieki naszym wolontariuszom takim 
zabiegiem zostało objętych 67 kotów . Część z nich została wysterylizowana ze środków przeznaczanych 
na ten cel przez UM Katowice, część zabiegów została opłacona z funduszy fundacji.
Pomogliśmy też w kilku przypadkach karmicielom wyleczyć chore dzikie koty będące pod ich opieką a 
także zakupiliśmy dla nich karmę. Pokryliśmy również koszty szczepień dla części takich kotów.
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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)

0

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Pomoc zwierzętom w 
schroniskach dla 
zwierząt,działalność 
pro-adopcyjna, 
szukanie i tworzenie list 
miejsc krótkotrwałego 
przetrzymywania 
zwierząt tzw, Domy 
Tymczasowe, 
ogłoszenia, 
promowanie wirtualne 
zwierząt, wizyty przed- i 
po-adopcyjne, akcje 
promocyjne i 
edukacyjne, 
finansowanie zabiegów 
medycznych ratujących 
życie i zdrowie 
zwierząt, finansowanie 
sterylizacji i kastracji, 
promowanie 
właściwych, zgodnych z 
obowiązującą ustawą i 
empatycznych 
zachowań wobec 
zwierząt. Wspomaganie 
karmicieli kotów wolno-
żyjących w postaci 
karmy.

96.09.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) 238,117.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 233,378.77 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 78.10 zł

e) Pozostałe przychody 4,660.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 136,570.31 zł

0.00 zł

63,961.32 zł

63,218.80 zł

9,390.19 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

5.1. 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 96,808.46 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 4,738.89 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 93,022.07 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 2,519.99 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: 150,255.92 zł 2,519.99 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

140,356.70 zł 2,519.99 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

9,899.22 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Misja: sterylizacja kotów wolnożyjących. 2,519.99 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

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 podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

0.0 etatów

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

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)

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

71.00 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

0.00 osób

71.00 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)

17.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

17.00 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

Aleksandra Molnar/ 23-06-2018 
rok 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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"PRZYSTANEK SCHRONISKO"
40-303 KATOWICE
UL. GEN. HENRYKA LE RONDA 2 
0000431376

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym 
od jednostek powiązanych

0.00 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0.00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym 
jednostkom powiązanym

0.00 0.00

I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 0.00 0.00

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0.00 0.00

D. Koszty sprzedaży 0.00 0.00

E. Koszty ogólnego zarządu 7,990.49 9,899.22

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -7,990.49 -9,899.22

G. Pozostałe przychody operacyjne 113,964.61 238,039.56

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

IV. Inne przychody operacyjne 113,964.61 238,039.56

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 109,303.52 233,378.77

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3. Inne przychody operacyjne 4,661.09 4,660.79

H. Pozostałe koszty operacyjne 107,657.45 140,356.70

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 107,657.45 140,356.70

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 107,657.45 140,356.70

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3. Inne koszty operacyjne 0.00 0.00

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) -1,683.33 87,783.64

J. Przychody finansowe 127.55 78.10

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0.00 0.00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 127.55 78.10

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

V Inne 0.00 0.00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2017-12-31
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia: 

Sylwia Bień Kołodziej

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Aleksandra Molnar

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

K. Koszty finansowe 0.00 0.00

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

IV. Inne 0.00 0.00

L. Zysk (strata) brutto (I + J - K) -1,555.78 87,861.74

M. Podatek dochodowy 0.00 0.00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

O. Zysk (strata) netto (L - M - N) -1,555.78 87,861.74

Druk: MPiPS



BILANS
sporządzony na dzień: 2017-12-31

"PRZYSTANEK SCHRONISKO"
40-303 KATOWICE
UL. GEN. HENRYKA LE RONDA 2 
0000431376

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 29,585.10 25,144.14

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 29,585.10 25,144.14

1 Środki trwałe 29,585.10 25,144.14

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 29,585.10 25,144.14

d) środki transportu 0.00 0.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

3 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 34,213.80 122,984.55

I Zapasy 0.00 353.36

1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0.00 353.36

II Należności krótkoterminowe 1,009.81 163.37

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Należności od pozostałych jednostek 1,009.81 163.37

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 1,009.81 163.37

- do 12 miesięcy 1,009.81 163.37

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

c) inne 0.00 0.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 33,203.99 122,244.32

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 33,203.99 122,244.32

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33,203.99 122,244.32

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 33,203.99 122,244.32
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- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 223.50

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

AKTYWA razem 63,798.90 148,128.69

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 49,223.81 137,085.55

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1,500.00 1,500.00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

15,908.91 0.00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

0.00 0.00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0.00 0.00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0.00 0.00

- na udziały (akcje) własne 0.00 0.00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 33,370.67 47,723.81

VII Zysk (strata) netto -1,555.77 87,861.74

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14,575.08 11,043.14

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0.00 0.00

3 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

e) inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 142.19 1,270.87

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 142.19 1,270.87

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 142.19 1,270.87

- do 12 miesięcy 142.19 1,270.87

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia: 

Sylwia Bień Kołodziej

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Aleksandra Molnar

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 0.00 0.00

4 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 14,432.89 9,772.27

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 14,432.89 9,772.27

- długoterminowe 14,432.89 9,772.27

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem 63,798.89 148,128.69

Druk: MPiPS


