
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MIKOŁÓW

Powiat MIKOŁOWSKI

Ulica RYMERA Nr domu 1A Nr lokalu 26

Miejscowość MIKOŁÓW Kod pocztowy 43-190 Poczta MIKOŁÓW 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 
FUNDACJI

TAK

BOŻENA SOBIESZEK W-CE PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

IWONA EWA CIĘCIWA SEKRETARZ FUNDACJI 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

ANNA KATARZYNA NIZIOŁ CZŁONEK RADY TAK

MARTA MAŁGORZATA 
MUCHA

CZŁONEK RADY TAK

URSZULA MARIA OLCZYK CZŁONEK RADY TAK

ELŻBIETA LEBIODZIK CZŁONEK RADY TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja Przystanek Schronisko w roku 2016 kontynuowała swoją działalność działalność statutową . 
Fundacja zrzesza wolontariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach 
mieszczącego się przy ulicy Milowickiej 1b organizując zajęcia wolontariackie na terenie schroniska, 
organizując zajęcia i szkolenia dla wolontariuszy . Głównym celem naszej działalności jest podnoszenie 
standardu opieki nad zwierzętami trafiającymi do naszego schroniska . Wspomagamy finansowo 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

bardziej skomplikowane zabiegi, zakupujemy ponad standardowe preparaty weterynaryjne, 
weterynaryjne karmy i przede wszystkim pracujemy nad psychiczną forma zwierząt przygotowując je 
do adopcji i szukamy im odpowiedzialnych domów. Dzięki takim działaniom o wiele więcej zwierząt ze 
schroniska znajduje domy stałe

W 2016 roku wykonano dla zwierząt w schronisku kącik groomerski, zakupiono wannę ze schodkami, 
by mniej stresować psy w czasie kąpieli, maszynkę do strzyżenia psów i kotów oraz ostrza o różnej 
długości cięcia, jak również uchwyty mocujące wyciąg służący do przytrzymania psa w czasie obcinania 
sierści. Zaprzyjaźnione groomerki przeprowadziły 3 szkolenia z zakresu obcinania sierści psa i kota.

W miarę możliwości finansowych staramy się finansować psom w czasie sterylizacji czyszczenie zębów. 
Psy o zaniedbanej sierści doprowadzać do porządku poprzez mycie futra i obcięcie sfilcowanych 
włosów. Istotną formą pomocy psom w schronisku jest regularny spacer, zabawa z psami i szkolenie w 
zakresie podstawowych komend a nawet szkolenie w psich sportach m.in. agility. Opiekunowie 
poszczególnych psów starają się by ich podopieczni reagowali na podstawowe komendy. Wolontariusze 
bacznie obserwują swoje psy, by zapewnić im prawidłowy opis zachowania, który jest pomocny w 
wyborze przyszłego domu.

Fundacja w roku 2016 zapłaciła za leczenie i diagnostykę psów w schronisku i w domach tymczasowych, 
m.in. takich psów jak Grafi, Poker, Reks, Ares, Bella, Mona, Bufi, Bąbel, Laska, Kora, Aza, Sunia, Tosia, 
Amigo, Kama, Perełka, Fokus, Luna, Bulba, oraz bezimiennych m.in.: 677/16, 357/16, 388/15, 489/14, 
844/15, 219/16, 197/16, 120/16, 163/16, 259/16, 190/16, 871/15. 

Każdy z tych psów cierpi na rozmaite choroby, również takie które wymagają specjalistycznej karmy. 
Najczęściej kupowaną przez nas karmą są karmy dla psów z alergią ale również dla psów chorych na 
trzustkę, wątrobę, stawy, jelita. Osobną grupę psów, dla których na bieżąco kupujemy specjalistyczną 
karmę są seniorzy. Na bieżąco kupujemy dla nich karmy dedykowane dla psów starszych, ze 
schorzeniami układu trawiennego czy stawów itp. Najczęściej są to karmy mokre, puszki Rocco Senior 
lub Rocco Sensitive, bardzo chętnie jedzone przez nasze psy. Karma dla naszych seniorów kosztowała w 
2016 roku przeszło 6.000 zł. 

Staramy się również zapobiegać chorobom. Zmorą schronisk i dużych skupisk psów jest kaszel 
kenelowy. Na szczepionki przeciwko kaszlowi kenelowemu wydaliśmy w 2016 roku ponad 1.500 zł. Na 
bieżąco kupujemy również koszulki pooperacyjne, kołnierze sztywne i miękkie. Wymieniliśmy również 
parę zużytych posłań z plastyku dla psów. Posłania z plastyku są bardzo wygodne, gdyż izolują psa od 
wilgoci a dla wygody wolontariusze na bieżąco wkładają do takiego posłania koce. Na koszulki 
pooperacyjne, kołnierze i posłania wydaliśmy przeszło 5.000 zł w 2016 roku.

Przez cały 2016 rok wspieraliśmy również koty w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach 
pokrywając koszty leczenia ponad standardowego - min.operacji ortopedycznych, amputacji kończyn, 
chorych oczu, sanacji jamy ustnej, specjalistycznych badań krwi , testów itd. 

Fundacja zakupiła również różnorakie karmy bytowe dobrej jakości oraz specjalistyczne karmy i 
preparaty dla kotów dorosłych a także dla maleńkich kociąt. 
Fundacja zakupiła również min testy FIV/FELV w ilości.ok.100 szt., zylexisy (preparaty podnoszące 
odporność ) w ilości ok. 90 dawek.

Wolontariusze robią wszystko co się da by pomóc kotu przetrwać lęk po stracie domu , przekonać go do 
tego ,że warto jeszcze zaufać. Pomagają także oswoić młode kociaki z obecnością człowieka. Wszystko 
to ma znaczny wpływ na zarówno liczbę jak i trafność doboru zwierzęcia do konkretnego domu. W 
czasie zajęć wolontariackich określamy typ charakterologiczny kota , obserwujemy jego zachowania i 
przyzwyczajenia.

Staramy się tez usilnie promować kastracje i sterylizacje kotów wolno-żyjących.

Zakupiliśmy klatki łapki pomagające zarówno naszym wolontariuszom jaki i osobom trzecim wyłapywać 
dzikie koty w celu ich sterylizacji i kastracji

Kolejnym aspektem naszej działalności jest organizowanie tzw. domów tymczasowych i opieka w nich 
nad zwierzętami które nie radzą sobie w schronisku. Tam dzięki całodobowej opiece i dzięki warunkom 
domowym zwierzęta te szybciej dochodzą do zdrowia fizycznego i psychicznego. Zwierzęta w domach 
tymczasowych miały na koszt fundacji przeprowadzane wszystkie niezbędne badania i zabiegi 
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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)

5000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

operacyjne. Większość z nich wymagała skomplikowanych zabiegów i opieki .Część kotów w domach 
tymczasowych to niesamodzielne kocięta , które potrzebują dokarmiania co kilka godzin.

W 2016 roku w domach tymczasowych przebywały psy (18): (Grafi, Bulba, Bufi, Bąbel, Focus, Mona, 
Kity, Kora, Poker, Darma, Reks, Lucek, Bella, Aza, Kama, Tosia, Luna, Kacper). Domy stałe znalazły w 
roku 2016 psy Focus, Luna, Tosia, ale psy Bella, Kora, Bufi, Grafi, Bulba, Kity, Lucek, Mona, Kama, 
Kacper są w dożywotnich domach tymczasowych. Dla psów bardzo schorowanych i w podeszłym wieku 
proponujemy dożywotni dom tymczasowy, który jest tak jak dom stały z tą różnicą, że pomagamy w 
utrzymaniu i leczeniu psa. Dwa psy (Bulba i Bąbel) odeszły za Tęczowy Most, ale odeszły w domu, 
otoczone opieką i miłością. Zawarliśmy 11 umów o dom tymczasowy lub stały.

W domach tymczasowych z roku 2015 pozostały 4 koty- Jamajka, Grażyna, Tri Lola i Mirander, znalazły 
one domy stałe w roku 2016
W roku 2016 pod opiekę fundacji do domów tymczasowych trafiło 66 kotów: chanel,Filipek,41/16,Pan 
Kapitan, Basanti, Kumiko, Grafika, Kotka zewnetrzna spod akademika , Ron, Hermiona, Kasia, Języczek, 
Apsok, Gburek,Gapcio,Max,Fasolka, Foczka, Jóżio, Hyzio,Zuzu, Brzdąc, Soli, Mela, Blondi, Imbir, Brexit, 
Reja, Tito, Lili, numer3, Mysiek, Hieronim, Robin, Zuzia, Xena, Malinka, Pałka , Witka, Czesio, Wiórka, 
czarny 307/16, Szarotka, 277/16, Majonezik, Bono, Oczko, Zła siostra Mirka, Gamoń, dymniak 389/16, 
dymniak 390/16, Gamuś, Waluś, Lili biało-czarna, Rudy 467/16, Burasia 466/16, Kalafior, burka 493/16, 
Maniek, Irys, Mela, Arlekinka, Gryzia, Sówka, Jossina, Leja.

Z tej grupy :
-dom stały w 2016 roku znalazło 37 kotów
-w domach tymczasowych na stałe zostało 15 kotów
-umarło 6 kotów -Majonezik,Fasolka na koci katar, Arlekinka na panleukopenię, Grafika rak krtani, Zuzu 
odszedł nagle przyczyna nieznana, Pałka -powikłania powypadkowe
-w domach tymczasowych na rok 2017 pozostało 7 kotów- Mela, Irys, Robin, Gryzia, Szarotka, 
Hieronim, Zła Siostra.

Nasza Fundacja jak co roku zorganizowała wiele akcji promujących adopcję zwierząt ze schronisk, a 
także akcji edukacyjnych. 12 razy w 2016 roku gościliśmy z naszym stoiskiem w Galerii Katowickiej. 
Każdego miesiąca jest cały weekend w którym schronisko wychodzi ludziom naprzeciw. Reklamujemy 
tam podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, edukujemy 
chętnych do adopcji w zakresie odpowiedzialnej opieki na pupilem. a przede wszystkim promujemy 
sterylizacje i kastracje zwierząt, która wpływa na ograniczenie ich bezdomności. Także comiesięcznie 
nasi wolontariusze pomagają w organizacji akcji na terenie schroniska pod tytułem ,,Daj pieskom 
pobiegać”. W jej ramach psiaki schroniskowe mają możliwość wyjść z odwiedzającymi na długi spacer, a 
koty poczuć ciepło głaskanej ręki. Akcje te sa czasem połączone z dniem otwartym schroniska , gdzie 
odwiedzających czekają dodatkowe atrakcje .Fundacja uczestniczyła poza tym w dwóch akcjach na ulicy 
Staromiejskiej , gdzie prezentowała podopiecznych schroniska. Jak co roku braliśmy udział w dużej 
imprezie pro zwierzęcej Zwierzynaliach odbywających się w parku Chorzowskim. Nasi wolontariusze 
organizowali pokaz bezdomnych psów min na torze agillity na I Katowickim Dniu Psiaka w parku 
Kościuszki. Nasze psy wykonały pokaz agilitty także na otwarciu DOG Parku w Katowicach Wełnowcu. 
Reklamowaliśmy adopcje bezdomniaków i edukowaliśmy na akcjach w Mikołowie, w Centrum 
Handlowym Trzy Stawy, na akcjach organizowanych w centrum Katowic- ,, Przystanek Śniadanie,, W 
ciągu roku jesteśmy zapraszani do szkół i przedszkoli w celu pokazania młodemu pokoleniu z czym 
wiąże się odpowiedzialna opieka nad zwierzętami i promowaniu postaw aktywnych w pomaganiu im.
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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)

1100

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 
wolnożyjących 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) 114,092.17 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 109,303.52 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 127.56 zł

e) Pozostałe przychody 4,661.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 114,092.17 zł

0.00 zł

74,726.46 zł

5,129.03 zł

22,957.17 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 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

11,279.51 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 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 1,646.07 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 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: 115,647.94 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

107,657.45 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7,990.49 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

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

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

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
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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

98.00 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

98.00 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

Druk: MPiPS 10



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

Aleksandra Molnar Mikołów 27-06
-2017 rok 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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