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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina KALISZ

Powiat KALISZ

Ulica UL. PRYMASA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO

Nr domu 31 Nr lokalu 12

Miejscowość KALISZ Kod pocztowy 62-800 Poczta KALISZ Nr telefonu 505344666

Nr faksu E-mail fundacja@psierociniec.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-11-29

2021-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36595135600000 6. Numer KRS 0000649237

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

Aneta Klaudia Sitkiewicz Prezes zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Olga Dominika Dobiecka Przewodnicząca Rady TAK

Anita Olkowska Członek rady TAK

FUNDACJA PSIEROCINIEC
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań w zakresie ochrony 
zwierząt, w szczególności w zakresie dotyczącym psów bezdomnych, 
pozostających w schroniskach dla zwierząt, porzuconych lub niewłaściwie 
traktowanych.
Realizacja celu Fundacji następuje poprzez działalność pożytku 
publicznego na rzecz ogółu społeczności prowadzoną jako działalność 
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
1. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność Fundacji 
w sferze zadań publicznych, w szczególności:
a. prowadzenia i wspierania schronisk dla zwierząt i innych ośrodków 
świadczących pomoc psom i kotom, działając ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualnej wiedzy o potrzebach i dobrostanie psów i 
kotów, mającej na celu poprawienie komfortu ich życia.
b. niesienia pomocy zwierzętom uznawanym za lękliwe, agresywne lub z 
innego powodu sprawiające problemy wychowawcze, w szczególności 
poprzez wspieranie ich terapii oraz umieszczanie ich w ośrodkach 
adopcyjnych, jak również poprzez promowanie i wspieranie inicjatyw 
mających na celu uwrażliwienie i uświadomienie społeczeństwa w 
zakresie opieki nad takimi zwierzętami,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

c. propagowania traktowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu i 
potrzeb naturalnych dla danego gatunku lub rasy, a także przeciwdziałania 
stosowaniu wobec nich przemocy lub okrucieństwa w jakiejkolwiek 
postaci, 
d. popularyzacja wolontariatu opartego na zrozumieniu potrzeb psów i 
ukierunkowanego na polepszenie ich komfortu, zmierzającego do 
skutecznych i przemyślanych adopcji,
e. promowania i organizowania świadomych i odpowiedzialnych adopcji 
zwierząt, uwzględniających pogłębianie przez nowych opiekunów wiedzy 
na temat danego gatunku i zaspokajania jego potrzeb,
f. wspieranie i propagowanie działań zmierzających do zmniejszenia 
populacji zwierząt bezdomnych, 
g. podejmowania inicjatyw legislacyjnych w zakresie regulacji prawnych z 
zakresu ochrony środowiska oraz prawnej ochrony zwierząt, w 
szczególności w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
h. kontrolę instytucji publicznych z punktu widzenia legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności ich działalności w zakresie ochrony 
zwierząt, w szczególności sprawowanie kontroli wykonania budżetu oraz 
realizacji ustaw i innych aktów prawnych, działalności finansowej, 
gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej;
i. występowanie w ramach obowiązujących przepisów przed sądami i 
innymi organami państwowymi w sprawach o naruszenie ustawy o 
ochronie zwierząt bądź innych regulacji dotyczących zwierząt;
j. współdziałania z organami państwowymi, samorządowymi, podmiotami 
i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym 
organizacjami charytatywnymi, Policją oraz jednostkami Straży Miejskiej,
k. gromadzenie środków pieniężnych i zasobów niematerialnych na rzecz 
instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy 
finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom, włączając w to 
przejmowanie i remont istniejących placówek oraz budowę nowych.

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

0

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność Fundacji w sferze zadań publicznych, w szczególności:
a. prowadzenia i wspierania schronisk dla zwierząt i innych ośrodków świadczących pomoc psom i kotom, działając ze 
szczególnym uwzględnieniem aktualnej wiedzy o potrzebach i dobrostanie psów i kotów, mającej na celu poprawienie 
komfortu ich życia, diagnozowanie i leczenie. 
b. niesienia pomocy zwierzętom uznawanym za lękliwe, agresywne lub z innego powodu sprawiające problemy wychowawcze, 
w szczególności poprzez wspieranie ich terapii oraz umieszczanie ich w ośrodkach adopcyjnych, jak również poprzez 
promowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu uwrażliwienie i uświadomienie społeczeństwa w zakresie opieki nad takimi 
zwierzętami,
c. propagowania traktowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu i potrzeb naturalnych dla danego gatunku lub rasy, a 
także przeciwdziałania stosowaniu wobec nich przemocy lub okrucieństwa w jakiejkolwiek postaci, 
d. popularyzacja wolontariatu opartego na zrozumieniu potrzeb psów i ukierunkowanego na polepszenie ich komfortu, 
zmierzającego do skutecznych i przemyślanych adopcji,
e. promowania i organizowania świadomych i odpowiedzialnych adopcji zwierząt, uwzględniających pogłębianie przez nowych 
opiekunów wiedzy na temat danego gatunku i zaspokajania jego potrzeb,
f. wspieranie i propagowanie działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych, 
g. podejmowania inicjatyw legislacyjnych w zakresie regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz prawnej ochrony 
zwierząt, w szczególności w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
h. kontrolę instytucji publicznych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności ich działalności w zakresie 
ochrony zwierząt, w szczególności sprawowanie kontroli wykonania budżetu oraz realizacji ustaw i innych aktów prawnych, 
działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej;
i. występowanie w ramach obowiązujących przepisów przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach o naruszenie 
ustawy o ochronie zwierząt bądź innych regulacji dotyczących zwierząt;
j. współdziałania z organami państwowymi, samorządowymi, podmiotami i organizacjami, których działalność jest zbieżna z 
celami Fundacji, w tym organizacjami charytatywnymi, Policją oraz jednostkami Straży Miejskiej,
k. gromadzenie środków pieniężnych i zasobów niematerialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz 
niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom, włączając w to przejmowanie i remont istniejących 
placówek pomocowych oraz budowę nowych miejsc, by zapewnić jak najlepsze warunki.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 
jest działalność Fundacji w sferze zadań 
publicznych, w szczególności:
a. prowadzenia i wspierania schronisk dla 
zwierząt i innych ośrodków świadczących pomoc 
psom i kotom, działając ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualnej wiedzy o potrzebach i 
dobrostanie psów i kotów, mającej na celu 
poprawienie komfortu ich życia,
b. niesienia pomocy zwierzętom uznawanym za 
lękliwe, agresywne lub z innego powodu 
sprawiające problemy wychowawcze, w 
szczególności poprzez wspieranie ich terapii oraz 
umieszczanie ich w ośrodkach adopcyjnych, jak 
również poprzez promowanie i wspieranie 
inicjatyw mających na celu uwrażliwienie i 
uświadomienie społeczeństwa w zakresie opieki 
nad takimi zwierzętami,
c. propagowania traktowania zwierząt z 
uwzględnieniem ich dobrostanu i potrzeb 
naturalnych dla danego gatunku lub rasy, a 
także przeciwdziałania stosowaniu wobec nich 
przemocy lub okrucieństwa w jakiejkolwiek 
postaci, 
d. popularyzacja wolontariatu opartego na 
zrozumieniu potrzeb psów i ukierunkowanego 
na polepszenie ich komfortu, zmierzającego do 
skutecznych i przemyślanych adopcji,
e. promowania i organizowania świadomych i 
odpowiedzialnych adopcji zwierząt, 
uwzględniających pogłębianie przez nowych 
opiekunów wiedzy na temat danego gatunku i 
zaspokajania jego potrzeb,
f. wspieranie i propagowanie działań 
zmierzających do zmniejszenia bezdomności 
zwierząt.

96.09.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 915 381,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 802 713,79 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 112 414,94 zł

d) przychody finansowe 3,04 zł

e) pozostałe przychody 250,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 915 128,73 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej bądź internetowej, 
prowadzenie sklepiku internetowego, sprzedaż produktów oraz gadżetów sygnowanych 
logiem bądź zdjęciem lub grafiką, autorskich produktów fundacyjnych takich jak książki, gry 
memory, puzzle, magnesy, kubki, breloczki reklamowe, kalendarze z podopiecznymi. Cały 
dochód ze sprzedaży wyżej wymienionych produktów w całości zostaje przekazany na 
utrzymanie, karmę weterynaryjną oraz diagnozowanie podopiecznych Fundacji Psierociniec.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 5



2.4. Z innych źródeł 253,04 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 84 408,24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 909 632,14 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

718 305,55 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

113 618,28 zł

0,00 zł

77 654,15 zł

54,16 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

466 086,09 zł

309 706,36 zł

26 921,34 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

112 414,94 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej -1 203,34 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 148 187,36 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

148 187,36 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 148 187,36 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 148 187,36 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aneta Sitkiewicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-14
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