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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina KONSTANCIN-
JEZIORNA

Powiat PIASECZYŃSKI

Ulica PODGÓRSKA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KONSTANCIN-
JEZIORNA

Kod pocztowy 05-520 Poczta KONSTANCIN-JEZIORNA Nr telefonu 22-754-64-95

Nr faksu 22-754-64-95 E-mail azyl101@o2.pl Strona www www.101kotow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-03-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01681480700000 6. Numer KRS 0000017257

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

Irena Jarosz Prezes Zarządu TAK

Teresa Cieszanowska Członek Zarządu TAK

Gabriela Janusz Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Brzezińska Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Olga Kubat Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA ŚW.FRANCISZKA"POMÓŻ ZWIERZĘTOM-NASZYM MAŁYM BRACIOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- upowszechnianie humanitarnego stosunku do zwierząt,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym bezdomnymi kotami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

- ochrona środowiska naturalnego przez humanitarne ograniczenie 
populacji zwierząt bezdomnych na terenie działalności Fundacji, w 
szczególności kotów i psów, drogą sterylizacji i kastracji,
- pomoc dla zwierząt bezdomnych przez dokarmianie i zapewnienie im 
opieki weterynaryjnej,
- tworzenie i prowadzenie schronisk i przytulisk,
- świadczenie pomocy na rzecz ludzi ubogich i zniedołężniałych przez 
wspieranie ich w sprawowaniu opieki nad zwierzętami,
- podejmowanie akcji interwencyjnych w przypadkach znęcania się nad 
zwierzętami, w razie potrzeby przy współpracy ze Strażą Miejską i Policją,
- współpraca z organizacjami i osobami fizycznymi zajmującymi się 
upowszechnianiem humanitarnego stosunku do zwierząt,
- organizacja adopcji zwierząt oraz doradztwo w zakresie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i domowymi,
- przeprowadzanie akcji propagandowych, informacyjnych i edukacyjnych, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

- Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest prowadzenie Kociego Azylu w Konstancinie. Obecnie jest to 
prawdopodobnie jedyne w tej skali w kraju schronisko dla kotów.

- Prowadzenie przytuliska to ogromne wyzwanie, wymagające olbrzymiego nakładu sił i środków finansowych. Azyl utrzymuje 
się wyłącznie z datków osób prywatnych oraz z wpływów z 1% podatku, poza tym nie dostajemy żadnych subwencji 
państwowych na jego działanie. W latach ubiegłych otrzymywaliśmy dotacje z Urzędu m. st. Warszawy, przeznaczone przede 
wszystkim na sterylizację i kastrację oraz leczenie kotów wolno żyjących, jednakże teraz nie dostajemy już i tego.
Mamy wielkie trudności ze zdobyciem pieniędzy na pokrycie kosztów energii, ogrzewania i innych mediów, środków czystości, 
niezbędnych remontów, rozbudowy pomieszczeń i wybiegów. Inne fundacje opieki nad zwierzętami na ogół nie prowadzą 
schronisk i takich problemów nie mają.
Działalność naszej Fundacji i Azylu w znacznym stopniu odciąża miejskie schroniska dla zwierząt, nie zajmujące się kotami na 
większą skalę. W realizacji zadań Fundacji pomagają głównie wolontariusze, nie pobierający za swoją pracę żadnego 
wynagrodzenia.

- Pod opieką Fundacji znajduje się obecnie ok. 450 kotów – są to koty przebywające częściowo w Azylu, częściowo w 
przytuliskach przydomowych lub domach tymczasowych u wolontariuszy, bądź na wolności pod opieką karmicieli.

- Realizujemy swoje cele statutowe, działając na polu ochrony zwierząt, m. in. poprzez systematyczne dokonywanie  sterylizacji 
i kastracji kotów wolno żyjących. W roku 2018, mimo braku jakiegokolwiek dofinansowania, poddaliśmy zabiegom sterylizacji 
razem 220 kotów w tym  174 kotki i  64 kocury oraz 3 suczki. Trafiło do nas 18 szczeniaków i 143 kocięta. wszystkie były 
szczepione i odrobaczone. Większość z nich miała: uporczywe biegunki i chroniczne katary, chore zęby i uszy. Niektóre 
potrzebowały leczenia u specjalistów: okulistów, chirurgów-stomatologów, dermatologów, onkologów. Koty ze słabą 
odpornością miały robione testy FIV i FEL. Łącznie leczeniem objęliśmy 267 kotów ( w tym dorosłe i kocięta). Wszystkie koty 
zostały zabezpieczone  przed pasożytami.

Środki przeznaczone na leki, leczenie i zabiegi sterylizacji/kastracji stanowiły znaczne pozycje w budżecie Fundacji. W 
przeciwieństwie do lat ubiegłych wszelkie usługi weterynaryjne były finansowane w całości z naszych środków własnych.

- Zapewniamy opiekę weterynaryjną nie tylko zwierzętom bezdomnym, ale również w pewnym zakresie zaadoptowanym, 
poprzez utrzymywanie kontaktów z opiekunami, poradnictwo, a w razie potrzeby pomoc w leczeniu lub kierowanie do klinik.
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- Bardzo duże środki przeznaczamy na wyżywienie zwierząt. Stosujemy karmę bytową (karmę suchą i karmę mokrą – puszki, 
saszetki, paszteciki, mięso, podroby oraz tzw. wypełniacze, tj. makaron, ryż, kaszę itp.). Oprócz tego kotom chorym i leczonym 
zapewniamy specjalną karmę weterynaryjną, a kociętom specjalistyczne mleko.

- Dążymy do poprawy warunków bytowania zwierząt poprzez zakup preparatów odkażająco-myjących, żwirku do kuwet, 
podkładów dla kotów oraz dodatkowego wyposażenia jak klatki, miski, kuwety, transportery. Środki dezynfekujące pomagają 
nam w utrzymaniu higieny. Codziennie myjemy nimi klatki i transportery, by nie rozprzestrzeniały się choroby. Żwirek 
stosujemy dla kotów przetrzymywanych w klatkach i w pomieszczeniach, przed i po zabiegach weterynaryjnych. Przekazujemy 
go również wolontariuszom i karmicielom dla kotów w domach tymczasowych i przytuliskach. Klatki potrzebne są nam do 
przetrzymywania kociąt trafiających do Azylu oraz kotów po operacjach. Udostępniamy je również wolontariuszom 
oswajającym koty.
W miarę naszych możliwości finansowych dokonujemy też niezbędnych remontów i modernizacji pomieszczeń dla kotów oraz 
licznych drobnych napraw. Są one corocznie potrzebne ze względu na szybkie niszczenie w czasie eksploatacji.

- Prowadzimy całodobowe interwencje na terenie Warszawy i okolic, wyjazdy do zwierząt chorych, rannych, poszkodowanych 
w wypadkach komunikacyjnych, porzuconych, zagrożonych wymordowaniem oraz młodych i niesamodzielnych.

- Zajmujemy się usuwaniem nadmiernie rozmnożonych zwierząt bezdomnych z terenów supermarketów, szpitali, osiedlowych i 
innych miejsc publicznych, często zagrożonych wytruciem lub uśmierceniem w inny sposób. Zwierzęta te są odławiane, 
przyjmowane do Azylu i sterylizowane, a następnie wypuszczane na bezpiecznym dla nich terenie lub kierowane do adopcji.

- Uwalniamy zwierzęta uwięzione bez wody oraz pożywienia wskutek trwałego zamykania okienek piwnicznych lub remontów i 
zmian przeznaczenia podobnych pomieszczeń – zwierzęta te są wypuszczane na otwarty teren lub odławiane i zabierane z 
zagrożonego miejsca.

- Planowane akcje interwencyjne, odławiania i sterylizacji kotów przeprowadzamy w porozumieniu z administracją budynków 
lub instytucji. Interwencje doraźne wykonujemy na podstawie zgłoszeń pochodzących od osób prywatnych (głównie karmicieli), 
administracji budynków lub innych organizacji. W roku 2018 wykonaliśmy 64 interwencje na terenie Warszawy oraz 28 
interwencji na terenie Konstancina Jeziornej.

Koty dorosłe po leczeniu i sterylizacji trafiają do naszego Azylu lub są wypuszczane na wolność, jeśli istnieje taka możliwość, tj. 
bezpieczny teren i opieka karmicieli. Oswojone koty dorosłe oraz kocięta kierowane są do adopcji.

- Przejmujemy bezdomne kocięta, leczymy je, przygotowujemy do adopcji.
Otaczamy również opieką i następnie kierujemy do adopcji domowe koty dorosłe po śmierci ich  właścicieli.

- Współpracujemy z Patrolem Eko Straży Miejskiej, który głównie dowozi z interwencji osierocone kocie oseski.

- Prowadzimy stronę internetową Fundacji o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

- Podejmujemy działania promujące adopcje oraz zmierzające do pozyskiwania właścicieli dla naszych podopiecznych. 
Przebywające w Azylu kocięta i koty mogą zostać zaadoptowane przez zainteresowane osoby po spotkaniu i rozmowie z 
przedstawicielem Fundacji (celem upewnienia się, czy podstawowe warunki adopcyjne są spełnione) oraz podpisaniu umowy 
adopcyjnej. W roku 2018 w wyniku tych działań oddaliśmy do adopcji 105 kotów i 16 szczeniąt.

- Prowadzimy szeroką akcję uświadamiającą, dotyczącą pozytywnej roli kotów wolno bytujących w naszym otoczeniu oraz 
konieczności sterylizacji i kastracji tych zwierząt w celu humanitarnego ograniczania ich populacji. Do tego celu wykorzystujemy 
Internet oraz prasę, mamy swoje strony internetowe zawierające informacje o działalności Fundacji oraz o możliwości adopcji 
naszych podopiecznych.
Zajmujemy się też poradnictwem dla karmicieli i właścicieli zwierząt – bezpośrednio, telefonicznie oraz przez Internet.
Aktywnie uczestniczymy w różnorodnych imprezach i wydarzeniach związanych z tematyką pro zwierzęcą. Organizujemy 
również warsztaty w szkołach i przedszkolach, przeprowadzamy zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
tematyki związanej z ochroną zwierząt, zasadami opieki nad nimi oraz świadomą adopcją.
Ponadto, sukcesywnie przez cały rok gościmy w Azylu uczniów z warszawskich i podwarszawskich szkół, którzy przyjeżdżają na 
zajęcia z wolontariatu. W czasie tych wizyt młodzież poznaje zasady humanitarnego traktowania zwierząt oraz pomaga przy 
socjalizacji kotów. Takie spotkania owocują lepszym traktowaniem zwierząt i przyszłymi adopcjami.
Odwiedzają nas również całe rodziny z dziećmi, nie tylko w celu adopcji, ale także by poobserwować koty, poprzytulać je oraz 
udzielić pomocy na miarę swoich możliwości i umiejętności.
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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

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

Ochrona środowiska naturalnego przez 
humanitarne ograniczanie populacji zwierząt 
bezdomnych na terenie działalności Fundacji, w 
szczególności kotów i psów, drogą sterylizacji i 
kastracji. Sterylizacja i kastracja to 
najskuteczniejsza metoda unikania 
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. 
Wykonywanie tych zabiegów u kotów dorosłych 
oraz odławianie młodych, które już się narodziły 
to humanitarna metoda ograniczenia populacji 
zwierząt wolno żyjących. Jest to konieczne w 
celu wyeliminowanie metod niehumanitarnych, 
stosowanych często w przypadku nadmiernego 
rozmnażania zwierząt. Pomoc dla zwierząt 
bezdomnych przez dokarmianie i zapewnienie 
im opieki weterynaryjnej. Tworzenie i 
prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt.

93.05.Z 226 592,82 zł

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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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) 536 964,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 536 964,66 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 działalność charytatywnej

Świadczenie pomocy na rzecz ludzi ubogich i 
zniedołężniałych przez wspieranie ich w 
sprawowaniu opieki nad zwierzętami 
domowymi i bezdomnymi. Podejmowanie akcji 
interwencyjnych w przypadkach znęcania się 
nad zwierzętami, w razie potrzeby przy 
współpracy ze Strażą Miejską i Policją. 
Współpraca z organizacjami i osobami 
fizycznymi zajmującymi się upowszechnianiem 
humanitarnego stosunku do zwierząt. 
Przeprowadzanie akcji propagandowych, 
informacyjnych i edukacyjnych, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży. Wspieranie działalności 
innych osób, instytucji i organizacji, których 
działania są zbieżne z działaniami Fundacji.

91.33.Z 2 435,43 zł
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229 028,25 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 307 936,41 zł

2.4. Z innych źródeł 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: 480 774,23 zł 229 028,25 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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

w 
tym:

0,00 zł

296 233,86 zł

0,00 zł

11 702,55 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 72 521,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

464 443,11 zł 229 028,25 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 162,08 zł

15 169,04 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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

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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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)

2 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)

2,00 etatów

2 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

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)

8 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

2 osób

6 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 83 472,75 zł

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

83 472,75 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)  

6 956,06 zł

7 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)

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

83 472,75 zł

83 472,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 83 472,75 zł

Druk: NIW-CRSO 9



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

3 004,18 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

11-07-2019
Irena Jarosz - Prezes Fundacji
Teresa Cieszanowska - Członek
Gabriela Janusz - Członek

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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