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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  
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✓ 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  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji La Fauna Fundacja dla Zwierząt Interwencje i Adopcje 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj      POLSKA Województwo   MAŁOPOLSKIE Powiat  KRAKOWSKI 

Gmina  KRAKÓW Ulica  BALICKA Nr domu  56 Nr lokalu     - 

Miejscowość   KRAKÓW Kod pocztowy  30-149 Poczta KRAKÓW Nr telefonu   791 300 767 

 Nr faksu 
E-mail  

fundacja@zwierzetainterwencje.

pl 

Strona www     zwierzetainterwencje.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

26.04.2017 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

26.08.2019 

5. Numer REGON 367139140 6. Numer KRS 0000675370 6772419133 

za rok  2020 
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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 

Katarzyna Chabinka 
Prezes 
Zarządu  X 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 

Proniewski Piotr  
Członek Rady 
Fundacji X tak     

Piotrowska Edyta  
Członek Rady 
Fundacji   X tak     

-  
     

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania 
ich i otoczenia opieką  

2. Zwalczanie przejawów okrucieństwa wobec zwierzą 
3. Zapobieganie bezdomności i porzucaniu zwierząt 
4. Propagowanie metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw 

zwierząt 
5. Krzewienie wśród społeczeństwa ekologii i idei koegzystencji świata 

zwierząt i ludzi 
 

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

1. Podejmowanie interwencji w obronie zwierząt – interwencyjne odbiory, 
leczenie zwierząt 

2. Zawiadamiania Policji i Prokuratury o naruszeniu Ustawy o Ochronie 
Praw Zwierząt 

3. Współdziałanie z organami państwowymi, w tym zwłaszcza organami 
ścigania i organami administracyjnymi w zakresie ochrony zwierząt 

4. Udzielanie pomocy opiekunom zwierząt 
5. Organizowanie akcji szkoleniowych, edukacyjnych i charytatywnych 
6. Promowanie i organizowanie wolontariatu 
7. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się 

ochroną zwierząt 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

Fundacja dla Zwierząt La Fauna poprzez swoje działania pomaga właścicielom obierać prawidłowy kierunek w 

utrzymywaniu zwierząt, edukuje, poucza oraz realnie pomaga. Prowadzi profile w środkach masowego przekazu, na łamach 

których publikuje informacje, dzięki którym świadomość społeczeństwa w zakresie prawa i dobrostanu zwierząt znacząco 

wzrasta. Podejmowane interwencje mają na celu poprawę warunków bytowych zwierząt, edukację właścicieli w zakresie 

Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz doprowadzanie przed sąd osób, które nie respektują i nie wdrażają jej artykułów tejże 

ustawy w życie.  

W 2020 roku toczyło się 33 spraw sądowych, jedna z nich o wykroczenie, pozostałe o możliwość popełnienia przestępstwa. 

Zostało przeprowadzonych 111 interwencji. 

W 2020 roku odbyło się 12 spotkań wolontariuszy, pracowników i Zarządu podczas których omawiano działalność fundacji 

oraz opracowywano plan na jeszcze korzystniejsze wykorzystywanie dostępnych w fundacji środków do pomocy 

zwierzętom.  

 nie

 tak  nie

 tak  nie

 nie

 nie

 tak  nie
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Fundacja w miarę swoich możliwości prowadzi program dokarmiania wolnożyjących kotów, również angażując się osobiście 

w karmienie kotów oraz finansuje leczenie zwierząt zarówno bezdomnych jak i własnościowych. W ramach programu 

ograniczania bezdomności fundacja współpracuje także z Urzędem Miasta Kraków. W ramach budżetu fundacji oraz 

budżetu przyznanego z Urzędu Miasta fundacja doprowadziła 178 kotów na zabiegi kastracji. W 2020 postawiła 12 budek 

dla kotów w miejscach ich dokarmiania. 

Fundacja korzystając z zasobów posiadanej karmy prowadzi program dokarmiania wiejskich psów u ludzi o niskim statucie 

majątkowym. Osoby, którym udzielana jest pomoc są uprzednio weryfikowane przez inspektorów fundacji na podstawie 

wywiadu. Pomoc ma charakter jedno lub wielorazowy.  

Fundacja przeprowadziła 90 adopcji zwierząt. Wszystkie były poprzedzone wizytą przedadopcyjną oraz podpisaniem 

umowy adopcyjnej. 

Fundacja podejmowała współpracę z wieloma organizacjami, firmami, sklepami. M.in.: magazynem „PetsWorld”, marką 

„Butchers”, fundacją Sarigato, zooplus.pl, perros.pl, Global Sport Academy. 

Dla realizacji swoich celów współpracowała z Policją, urzędnikami gminnymi oraz inspekcją weterynaryjną.  

Przez cały okres zimowy fundacja prowadziła akcję plakatowania. Plakaty, które zostały rozwieszone na wsiach w nakładzie 

ponad 1000 sztuk informowały gospodarzy o konieczności zabezpieczenia zwierząt przed zimnem oraz o tym jak najlepiej 

to zrobić. Przeprowadzona została także akcja ulotkowa, która promowała kastracje kotów. Po wybuchu pandemii fundacja 

udzielała pomocy szukając wolontariuszy do wyprowadzania psów u osób objętych kwarantanną oraz wspierała te osoby 

karmą dla ich podopiecznych. 

Przez cały rok wolontariusze fundacji prowadzili tzw.”bazarek”, dzięki któremu zostało pokryte część kosztów leczenia 

zwierząt oraz paliwa. Fundacja wydała własny kalendarz z którego zysk pokrywał koszty leczenia zwierząt.  

Zorganizowała spotkanie dla wolontariuszy i wszystkich darczyńców, którzy chcieli porozmawiać osobiście i dowiedzieć się 

jak wygląda funkcjonowanie organizacji „od wewnątrz”.  

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                                województwo                    
 

 kilka gmin                                      X  kilka województw 
                                              

 powiat                                             cały kraj  
 

 kilka powiatów                               poza granicami kraju                          
 

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

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 5000 

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

 X tak 

 
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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. 
Sfera ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego 

Działanie w zakresie przestrzegania praw 
zwierząt. Zwalczanie przejawów znęcania się 
nad zwierzętami, działanie w ich obronie i 
niesienie im pomocy. Sprawowanie nadzoru i 
kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw 
w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w 
tym współdziałanie z instytucjami w zakresie 
ochrony zwierząt. Realizacja programu 
identyfikacji, rejestracji i sterylizacji zwierząt. 

94.99.Z 13544,30 

2.     

3.     

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 
  

X nie  

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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego   
  

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. -    

2. -    

3. -    

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
  

X nie  

tak

tak

nie  

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

2. -  

3. -  

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

317005,05   zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13544,30   zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0  zł 

c) przychody z działalności gospodarczej 0   zł 

d) przychody finansowe 0   zł 

e) pozostałe przychody 303460,75   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13544,30   zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0zł 

b) ze środków budżetu państwa 0zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
303460,75 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 

133392,77 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 

165450,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
4617,98 zł 

e) ze spadków, zapisów 0zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych) 0zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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g) z działalności gospodarczej 
0zł 

2.4. Z innych źródeł 27,75 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 

13544,30 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 

1 
 

Interwencje –  wydatkowano na usługi weterynaryjne dla zwierząt 
13544,30  ,    zł 

2 
- 
 

    ,    zł 

3 
 

-- 
    ,    zł 

4 
 
- 

,    zł 

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 

1 - ,    zł 

2 - ,    zł 

3 -   ,    zł 

4 -   ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 326452,38   zł 13544,30zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 264260,84 zł 13544,30zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0zł 0zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0zł      

d) koszty finansowe 10,36 zł      

e) koszty administracyjne  62181,18 zł 0zł 

f) pozostałe koszty ogółem 0zł 0zł 

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

0zł 0zł  
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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 0,00     zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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) 
 

 

…………………….zł

 

 

 

 

 

 
-> jakich? ________________________ 
 

x 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. 

 

 
X nie  

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) 
 

  

 

 
X nie korzystała  
 

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) 

                                                                         4       osób 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

tak

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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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) 

4 etatów 

1.3. 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) 

   
1 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 

   
X tak  
 
  nie 
 

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

                                          2  osób fizycznych 

                                            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) 

X    tak 

 

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) 

16 osób 

w 
tym: 

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

3 osób 

b) inne osoby 13 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) 

2 osób 

w 
tym: 
 

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

osób 

b) inne osoby 2 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) 

7 osób 

w 
tym: 
 

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

3 osób 

b) inne osoby 4 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 
107364,74 zł 

 
  

nie   

tak 
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w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 49511,24 zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze zł 

– nagrody  0,0  zł 

– premie 0 ,0    zł 

– inne świadczenia  0 ,0    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 57853,50 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   ,    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 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)   

zł 

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 

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 

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) 

   - 
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym  

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych  
     nie  

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       0,00     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

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 dotacji 

1 -   ,     zł 

2 -   ,     zł 

3 -   ,     zł 

4 -   ,     zł 

5 -   ,     zł 

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) 
 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 

Nazwa organu 

udzielającego dotacji Kwota dotacji 

1 -   ,    zł 

2 -   ,    zł 

3 -   ,    zł 

4 -   ,    zł 

5 -   ,    zł 

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)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
       Nie  

 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

tak

tak

tak

 tak

nie   

nie   
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Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 -  ,    zł 

2 -  ,    zł 

3 -  ,    zł 

4 -  ,    zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki 
% udziałów lub akcji 

w kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 -   % % 

2 -   % % 

3 -   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

2 - 

3 - 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

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  

 
X nie  

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 

 
 

Katarzyna Chabinka 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 

tak


