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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ZGRUPOWANIA ŻMIJA Nr domu 25 Nr lokalu 49

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-875 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48791540050

Nr faksu E-mail rkrygier@fundacja-
bokserywpotrzebie.pl

Strona www www.fundacja-bokserywpotrzebie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-09-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14125406200000 6. Numer KRS 0000288972

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

Renata Krygier Prezes Zarządu TAK

Angelika Gałkiewicz 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

Magdalena Dmochowska Przewodnicząca Rady TAK

Marta Gawkowska Członek Rady TAK

Barbara Szubelak Członek Rady NIE

BOKSERY W POTRZEBIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem fundacji jest działanie na rzecz pożytku publicznego w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia 
opieką oraz przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa, 
przemocy i bestialstwa wobec zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie noclegowni, schronisk i przytulisk dla zwierzat oraz 
podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie 
bezdomności zwierząt;
2. umieszczanie porzuconych i krzywdzonych zwierząt w przytuliskach, 
schroniskach i noclegowniach prowadzonych przez inne podmioty;
3. wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących 
pomoc zwierzetom;
4. prowadzenie działalności adopcyjnej zwierząt poprzez wyszukiwanie dla 
nich opiekunów;
5. wdrażanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji, 
sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz przeciwdziałanie w 
niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych 
(nieprodukcyjntch);
6. zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez 
współpracę z Policją, Strażą Miejską oraz innymi organizacjami w celu 
ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko 
zwierzętom;
7. organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych, warsztatów i 
spotkań dla ludności w zakresie potrzeb zwierząt i rozwoju idei ich 
humanitarnego traktowania;
8. organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych 
poświęconych idei humanitarnego stosunku do zwierząt;
9. współpraca z organizacjami i instytucjami, zajmującymi się ochroną 
zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi;
10. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem 
gospodarczym, środkami masowego przekazu,
osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi w celu 
propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt, wskazywania ich 
potrzeb oraz w celu eliminacji wszelkich form okrucieństwa wobec 
zwierząt;
11. dożywianie i leczenie zwierząt,
12. opracowanie i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt w celu 
otoczenia ich ochroną i opieką;
13. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania lub zmiany 
przepisów dotyczących praw zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w 
procesie tworzenia aktów prawnych w tym zakresie;
14. upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z 
niehumanitarnym traktowaniem zwierząt poprzez wydawanie i kolportaż 
ulotek oraz plakatów, przekazywanie informacji za pośrednictwem radia i 
telewizji oraz publiczne pokazy filmowe;
15. prowadzenie punktów informacyjnych w zakresie możliwości adopcji i 
identyfikacji zwierząt, umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych, a 
także możliwości otrzymania dla nich innej pomocy;
16. dofinansowywanie działalności wydawniczej poświęconej 
propagowaniu idei humanitarnego stosunku do zwierząt;
17. prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i 
krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą;
18. przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za 
działalność na rzecz humanitarnego stosunku do zwierząt.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Boksery w Potrzebie została powołana w 2007roku. Od tego momentu nieprzerwanie realizuje 
założone cele, z roku na rok dokładając starań, by działania i ich realizacja była skuteczna. W 
zmieniającym się świecie nieustannie staramy się optymalizować nasze działania tak by zysk dla psów w 
typie rasy bokser, a także innych psów większych ras był największy.
W 2017roku rozwijaliśmy działalność skupiając się na rzetelnej pomocy porzuconym bokserom, 
poprawie jakości ich życia, zdrowia oraz zwiększeniu szans na adopcję. Zdobywane środki były 
wykorzystywane na realną pomoc w postaci wyżywienia, opieki weterynaryjnej, zapewnienia 
bezpiecznego schronienia, a także w wielu przypadkach na niezbędne prace behawioralne. 
Ze względu na zwiększającą się z roku na rok liczbę podopiecznych z problemami behawioralnymi w 
2016 rozpoczęliśmy intensyfikację działań mających na celu zwiększanie świadomości społecznej w 
zakresie prawidłowej opieki nad psami rasy bokser, a także innymi psami  większych ras. W 2017roku 
kontynuowaliśmy rozpoczęte działania, stopniowo rozszerzając target kampanii uświadamiających 
potrzeby behawioralne psów. Odwoływaliśmy się do konkretnych przykładów wskazując potencjalnym 
właścicielom oraz obecnym opiekunom psów jak postępować by nie zwiększać progu tzw. frustracji 
cywilizacyjnej. 
W ramach wolontariatu dzieliliśmy się zdobywaną przez lata wiedzą behawioralną, a także z zakresu 
podstawowych zasad higieny i zdrowia psów. Poprzez spotkania, rozmowy oraz dostępne portale 
społecznościowe w sieci.
Poprzez rzetelną pomoc rozumiemy szereg działań na rzecz psa począwszy od pomocy weterynaryjnej, 
przez zapewnienie godnego schronienia, aktywne poszukiwania zaufanych domów adopcyjnych i 
wreszcie samo umieszczenie w docelowym domu. Zapewniamy także opiekę w razie powrotu z adopcji. 

Pomoc weterynaryjna  to niezbędne badania weterynaryjne, diagnostyka, leczenie w tym operacje 
ratujące zdrowie i życie, a także profilaktyka stosowana w zakresie żywienia, ortopedii a teraz także 
anty nowotowrowa.
Także w dziedzinie profilaktyki rozpoczęliśmy kampanie edukacyjne. Obserwując zmieniający się świat 
oraz skalę zachorowań na choroby z grup nowotworowych wśród zwierząt, poczuliśmy się w obowiązku 
mówić głośno o możliwościach zapobiegania, wczesnego leczenia, a także o nowych możliwościach 
leczenia rozwiniętych zmian łagodnych, a także nowotworowych u zwierząt.
W każdym przypadku gdy nie ma zastrzeżeń natury medycznej poddajemy podopiecznych zabiegom 
kastracji. Nasi podopieczni otrzymują leki ordynowane przez lekarzy weterynarii, mają zapewnione 
zabiegi rehabilitacyjne oraz odpowiednie diety (w  tym karmy weterynaryjne) oraz dostęp do porad 
behawioralnych.
Zapewniając bokserom schronienie, umieszczamy je w płatnych hotelach dla zwierząt lub w tzw. 
Domach tymczasowych w których psy mają indywidualną, nieodpłatną opiekę wolontariuszy zaś 
Fundacja pokrywa wszelkie koszty utrzymania zwierzęcia, w także niezbędne porady behawioralne. 
Pod stałą opieką Fundacji znajduje się około 36 psów, w tym w większości to psi seniorzy, boksery 
obciążone chorobami, w tym nowotworami oraz z ograniczoną możliwością adopcji ze względu na 
problemy behawioralne. Większość z nich znajduje opiekę w domach tymczasowych, a jeśli takimi nie 
dysponuje fundacja, psy umieszczane są w hotelach w tym w hotelu o specjalnym profilu pod okiem 
wykwalifikowanego psiego trenera. Dla naszych podopiecznych zakupujemy karmy lub inne składniki 
diety, leki oraz suplementy zalecane przez weterynarzy. Opłacamy koszty leczenia i badań kontrolnych. 
Jeśli potrzeba zapewniamy akcesoria (obroże, smycze oraz kagańce) oraz środki czystości. W celu 
zapewnienia wymienionych Fundacja prowadzi także zbiórkę darów rzeczowych.
Wszyscy podopieczni Fundacji oraz psy w których adopcji pośredniczymy są czipowane, szczepione i 
zabezpieczane przeciw pasożytom w tym kleszczom. Dbamy by psy zmieniające dom były przebadane – 
jeśli istnieje potrzeba opłacamy badania, szczepienia oraz leczenie przed przekazaniem do adopcji.
Aby zapobiegać bezdomności staramy się aby wszystkie osobniki były poddawane zabiegowi kastracji. 
Niektóre zabiegi zostają odroczone w czasie ze względu na dobro psa.
Aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych obejmuje tworzenie ogłoszeń w dostępnych mediach, 
kontakt telefoniczny i e-mailowy  z potencjalnymi opiekunami, weryfikację proponowanych warunków 
w czasie wizyt przed adopcyjnych oraz pomoc w transporcie i aklimatyzacji zwierzęcia. 
W swych działaniach w roku 2017 kontynuując działania rozpoczęte w 2016roku  – nasi wolontariusze 
odwiedzali szkoły, organizowali pogadanki i szkolenia z podstawowej wiedzy o psach, nie tylko tej rasy.
Wśród tematów edukacyjnych skupiliśmy się na psychicznych potrzebach psów, ich realizacji w różnych 
warunkach. Kontynuowaliśmy oddolną inicjatywę szerzenia podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji 
ze zwierzętami, szanowania ich naturalnych  zachowań, poszukiwania aktywności które zaspokoją 
naturalne potrzeby psa oraz zbudują prawidłowe więzi pomiędzy opiekunem a psem. 
Od 2012 roku każdego roku w miesiącu październiku akcje Fundacji skupiają się na propagowaniu 
adopcji i nie porzucaniu starszych psów, nie tylko rasy bokser. Również w 2017 roku staraliśmy się 
uświadamiać skalę problemu, rozmawiać o sytuacji zwierząt porzuconych na starość w taki sposób by 
problem stopniowo zanikał.
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Zwierzęta.
Pomoc uzyskało 101 psów.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Podsumowując, z bezpośredniej (finansowej i opiekuńczej) pomocy Fundacji w roku 2017 korzystało 55 
psów tej rasy, 26 psów otrzymało pomoc pośrednią w tym nie wymagającą nakładów finansowych. 20 
psów skorzystało w sposób znaczny dzięki bezpłatnym poradom behawioralnym wolontariuszy (w tym 
o wykształceniu kierunkowym). Pomogliśmy również właścicielom zagubionych psów w akcjach 
poszukiwawczych.
Wymienione działania w zakresie pomocy, opieki a także edukacji będziemy kontynuowali w 2018roku, 
a także w latach następnych. Obserwując wymogi środowiska otaczającego psy będziemy 
dostosowywali działania, by nasza pomoc była realna, skuteczna i trwała.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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. 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Znaczną częścią 
działalności organizacji 
jest opieka medyczna i 
pomoc weterynaryjna, 
finansowana przez 
fundację z pozyskiwanych 
środków, a udzielana 
bezdomnym bokserom, 
podopiecznym fundacji. 
Są to niezbędne badania 
weterynaryjne, 
diagnostyka i leczenie w 
tym operacje ratujące 
życie i zdrowie. Jest to 
także profilaktyka - 
szczepienia, zakup 
środków przeciw 
pasożytom, znakowanie 
psów (czipowanie). 
Fundacja finansuje zakup 
niezbędnych leków, karm 
weterynaryjnych oraz 
suplementów diety 
zalecanych przez lekarzy 
weterynarii. W każdym 
przypadku, kiedy nie ma 
przeciwskazań natury 
medycznej, fundacja 
finansuje zabiegi 
kastracji/sterylizacji dla 
bezdomnych bokserów, 
pozostających pod opieką 
fundacji.

75.00.Z
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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) 203 142,18 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 187 928,67 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 9 002,60 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 6 210,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 74 843,05 zł

0,00 zł

74 843,05 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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub internet. Główną 
aktywnością handlową fundacji jest sprzedaż 
gadżetów reklamowych poprzez portal aukcyjny 
allegro oraz portal społecznościowy facebook. 
Zakres sprzedawanych towarów to: kubki, 
akcesoria dla zwierząt (obroże, smycze, szelki), 
naklejki, pocztówki, torby, czapki, długopisy, 
breloczki itp. Dochód ze sprzedaży gadżetów 
jest przekazywany na finansowanie nieodpłatnej 
działalności statutowej fundacji. Dodatkowym, 
pozafiansowym celem sprzedaży materiałów 
reklamowych jest utrwalanie wizerunku wśród 
osób trzecich, sympatyków rasy bokser.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 113 085,62 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 15 213,51 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 -56 059,99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 72,65 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 113 085,62 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: 276 687,53 zł 113 085,62 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

243 988,66 zł 113 085,62 zł

0,00 zł 0,00 zł

8 929,95 zł

0,00 zł

22 771,87 zł

997,05 zł 0,00 zł

1 Opieka nad zwierzętami: karma, leki, środki medyczne, usługi weterynaryjne 113 085,62 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 72,65 zł
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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.)

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0,00 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)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

34,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

2,00 osób

32,00 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)

6,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

6,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Renata Krygier - Prezes Zarządu
Anglika Gałkiewicz - Członek 

Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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