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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica ŁAGODNA Nr domu 93 Nr lokalu 32

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 600200868

Nr faksu E-mail 
biuro@braciamniejsi.com.pl

Strona www www.braciamniejsi.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-01-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24114785400000 6. Numer KRS 0000324731

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 Skorek-Czyżewska Prezes TAK

Irena Ziemska Członek Zarządu TAK

Elżbieta Mazurek 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

Barbara Kamieniecka Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Kamila Bednarska Członek TAK

Anna Duniewicz-Blachura Członek TAK

STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Ochrona i opieka nad zwierzętami oraz współpraca z miłośnikami 
zwierząt, w
 szczególności domowych, w tym rozwijanie programu adopcji zwierząt ;
2. Oddziaływanie na upowszechnienie idei zrównoważenia rozwoju 
ekosystemu przez
 edukację społeczną i poradnictwo dot. humanitarnego stosunku do 
zwierząt jako
 części ekosystemu;
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i aktywności w 
zakresie ochrony
zwierząt przed okrutnym traktowaniem, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży
szkolnej, studiującej i in.;
4. Zabieranie głosu w sprawach publicznych dotyczących ochrony zwierząt 
i stosowania
 ustawy ochronie zwierząt, wymiana doświadczeń i współpraca z innym 
organizacjami
 o podobnym profilu;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W szczególności cele stowarzyszenia realizowane są przez:
1) gromadzenie środków na działalność statutową przez zbiórki, 
sponsoring, imprezy
publiczne i własną działalność gospodarczą oraz odpłatne usługi
2) niesienie pomocy zwierzętom szczególnie jej potrzebującym, w 
schroniskach, wolno
żyjących, znajdujących się w potrzebie, albo mających właściciela który 
traktuje je
niehumanitarnie i w sposób okrutny, przy współdziałaniu z środowiskiem 
lecznic
weterynaryjnych, szkolnym, nauczycielskim, naukowym, Policją i Strażą 
Miejską oraz
wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi,
3) szkolenie i instruktaż aktywistów społecznych (animatorów) oraz 
działaczy
stowarzyszenia w zakresie ochrony i postępowania ze zwierzętami i 
kształtowaniu
postaw proekologicznych w społecznościach lokalnych,
4) promowanie przez środki masowego przekazu (w tym Internet) 
pozytywnych
doświadczeń w działalności edukacyjnej ,przyznawanie wyróżnień 
honorowych oraz
zwalczanie przejawów okrucieństwa wobec zwierząt i łamania przepisów 
ustawy o
ochronie zwierząt w działalności zewnętrznej adresowanej do lokalnej 
społeczności, z
poszanowaniem prawa do ochrony dóbr osobistych i prywatności,
5) organizowanie i prowadzenie sieci schronisk opiekuńczych dla zwierząt 
– w miarę
zgromadzonych środków
6) prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie 
powyższych
celów statutowych
7) organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działal-
 ności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz 
schronisk dla
 zwierząt
8) prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt, 
a w
 szczególności akcji humanitarnych: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji 
oraz rejestracji
 i identyfikacji zwierząt
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. W minionym roku, tak jak i w latach ubiegłych nasze działania skupiały się
wokół bezpośredniej pomocy bezdomnym, porzuconym, chorym, cierpiącym
psom i kotom. Zdecydowana większość zwierząt, które w roku 2016 trafiły pod
naszą opiekę to zwierzęta przyjęte interwencyjnie na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób 
prywatnych, wolontariuszy, sympatyków Stowarzyszenia, Darczyńców, przedsiębiorców, schroniska 
(telefonicznie, e-mailowo, poprzez wiadomości kierowane do naszej strony Facebook).
Należy nadmienić, iż część zwierząt pochodziła ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 
- w ramach pomocy i współpracy z wolontariuszami działającymi przy tut. Schronisku tj. “Kotełkowej 
Drużyny” i “Psiej Ekipy”. Chore zwierzęta nie poddające się efektywnemu leczeniu w Schronisku - z 
poważnymi problemami zdrowotnymi i te, u których występował silny stres powodujący brak postępów 
w prowadzonej terapii - przyjmowaliśmy pod bezpośrednią opiekę naszego Stowarzyszenia.
W roku 2016 ogólna liczba zwierząt, którym udzieliliśmy szeroko pojętej pomocy to ok. 500 kotów i ok. 
70 psów. Wśród  nich 391 kotów (142 kocięta, 249 dorosłych kotów) i 48 psów wymagało konsultacji i 
leczenia weterynaryjnego. 
Wydatki te udokumentowane są fakturami VAT z lecznic weterynaryjnych. Pozostałym potrzebującym 
udzielono stałej, cyklicznej lub jednorazowej pomocy : rzeczowej (karma, budy, środki p. pasożytom 
wewn. i zewn., akcesoria itp.), behawioralnej (wsparcie specjalisty) lub społecznej pracy członków i 
wolontariuszy (porządkowanie miejsca bytowania, poprawa warunków itp.). 
Dziękujemy tym wszystkim osobom, które zgłaszając zwierzę w potrzebie włączały się do pomocy 
oferując np. dom tymczasowy, wsparcie finansowe czy też inną formę pomocy.

2. Stowarzyszenie niezmiennie od lat, także w 2016 roku aktywnie kontynuowało program sterylizacji 
zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących. Zabiegi wykonywaliśmy w ramach posiadanych 
funduszy własnych Stowarzyszenia. W związku z tym, że kilku naszych członków i wolontariuszy jest 
zarejestrowanych w tut. Urzędzie Miasta i posiada status społecznego karmiciela kotów wolno 
żyjących, część sterylizacji wykonano z puli środków finansowych zabezpieczonych na ten cel przez 
Urząd Miasta w Bielsku-Białej w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bielsko-Biała na rok 2016”. W omawianym roku 
sprawozdawczym wysterylizowaliśmy 68 zwierząt w ramach własnych środków finansowych, pozostałe 
w ilości ok. ponad 30 w ramach funduszy miejskich na sterylizacje kotów wolno żyjących.

3. W ramach współpracy z karmicielami kotów wolno żyjących, społecznością lokalną, w oparciu o 
posiadane, własne środki finansowe ofiarnie i regularnie świadczyliśmy pomoc w postaci: czynnej pracy 
naszych wolontariuszy (odławianie kotów, transport do i z lecznicy), pokrywania kosztów profilaktyki 
przeciw pchłom, kleszczom, pasożytom u odłowionych zwierząt, leczenia zwierząt chorych, edukacji i 
szeroko pojętej pomocy innej niż wymienione powyżej. Nasza pomoc obejmowała koty chore, koty 
wymagające sterylizacji/kastracji oraz kocięta. W ramach innej niż weterynaryjna pomocy rzeczowej 
przekazaliśmy karmicielom karmę, całoroczne domki styropianowe oraz drewniane dla kotów (służące 
jako schronienie przed chłodem oraz deszczem). Odłowione ze stada kotów wolno żyjących zwierzęta 
dorosłe wykazujące oznaki udomowienia (traktowane jako bezdomne) oraz kocięta w miarę możliwości 
były umieszczane w naszych domach tymczasowych. Kotom takim na bieżąco poszukujemy nowych, 
stałych opiekunów. Ponadto, niejednokrotnie udzielamy karmicielom i mieszkańcom wsparcia 
edukacyjnego oraz informacyjnego, pomagamy w rozwiązywaniu problemów sąsiedzkich dotyczących 
zwierząt. Szczegółowy wykaz miejsc (rejonów bytowania i dokarmiania kotów wolno żyjących) w 
Bielsku-Białej objętych naszym monitoringiem oraz pomocą dla zachowania bezpieczeństwa bytujących 
tam zwierząt nie będzie publikowany, ale znajduje się do ewentualnego wglądu dla zainteresowanych 
w wewnętrznej dokumentacji Stowarzyszenia. 
W czasie naszej rocznej działalności mieliśmy przyjemność spotkać wielu
opiekunów kotów, którym wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wielki szacunek
za ich codzienną, wymagającą wielu wyrzeczeń ofiarną pracę. Współpracowaliśmy z karmicielami 
kotów z terenu Bielsku-Białej oraz sąsiednich miejscowości, m.in. Szczyrku-Biłej, Buczkowic, Lipowej 
k/Żywca, Kocierza Moszczanickiego, Jaworza.

4. Nasza pomoc jak co roku w znacznej mierze opierała się na poszukiwaniu zwierzętom bezdomnym 
nowych domów - adopcjach. Skierowana była do zwierząt domowych, które utraciły opiekunów i stały 
się bezdomne, były porzucane, uległy wypadkom komunikacyjnym, były chore, przebywały w bielskim 
Schronisku z nikłymi szansami na adopcje z powodu np. choroby, kalectwa, zaawansowanego wieku czy 
innych powodów. Dla takich zwierząt tworzyliśmy tzw. domy tymczasowe, w których zwierzęta czekały 
na nowych właścicieli. Zwierzęta przygotowywane do adopcji były socjalizowane, leczone, często 
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hospitalizowane w lecznicach weterynaryjnych. Wszystkie wymagały odrobaczenia, odpchlenia lub 
szczepień, a dorosłe - sterylizacji. Dla tych, które były gotowe do adopcji przez internetowe portale 
ogłoszeniowe poszukiwaliśmy  nowych domów. Wymagało to dużego nakładu pracy i czasu. W 
większości przypadków udało się naszym podopiecznym znaleźć nowych opiekunów.
W roku 2016 łącznie udało nam się znaleźć dom dla 101 zwierząt, co potwierdzone zostało umowami 
adopcyjnymi. Wśród nich było 90 kotów, 10 psów i 1 królik.  Pozostałe zwierzęta nadal oczekują na 
adopcje w domach tymczasowych Stowarzyszenia bądź zostały wypuszczone do środowiska 
naturalnego (koty wolno żyjące). Zdarzyły się przypadki zwierząt, które pomimo naszych starań i 
intensywnego leczenia nie przeżyły (przypadki epidemii panleukopenii występującej na terenie Bielska-
Białej oraz FIP i  białaczki). Na koniec roku 2016 w domach tymczasowych pod naszą opieką przebywały 
32 koty i 13 psów. Większość to tzw. rezydenci tj. zwierzęta, które z różnych względów (starość, 
przewlekła choroba, niepełnosprawne) mają nikłe szanse na nowy dom. Pragniemy zaznaczyć, że nigdy 
żaden z naszych ciężko chorych lub starszych podopiecznych nie został poddany eutanazji ze względu 
na zbyt duże koszty leczenia lub brak miejsca w domach tymczasowych. Ponadto żadne z naszych 
zwierząt nie zostało oddane przez nas do schroniska.

5. W ramach edukacji społecznej propagującej humanitarny stosunek do zwierząt Stowarzyszenie 
przeprowadziło szereg wydarzeń dla mieszkańców oraz wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wszystkie 
akcje, projekty i imprezy miały zawsze charakter edukacyjny. Naszym nadrzędnym celem w 
prowadzonej działalności statutowej jest wzrost świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności 
za zwierzęta, właściwą opiekę, humanitarne traktowanie, ograniczanie bezdomności, świadome 
adopcje. 

Imprezy edukacyjno-promocyjne w roku 2016 organizowane lub
współorganizowane przez Stowarzyszenie oraz takie, w których uczestniczyliśmy na zaproszenia innego 
organizatora:

W ramach ogólnopolskiej akcji ZERWIJMY ŁAŃCUCHY Stowarzyszenie DLA BRACI MNIEJSZYCH 
zorganizowało w dniu 01.10.2016 r. happening na bielskim Rynku. Nasze stoisko chętnie odwiedzali 
bielszczanie wraz z całymi rodzinami. Można było zapoznać się z informacją na temat potrzeby istnienia 
oraz kontynuowania inicjatywy  ZERWIJMY ŁAŃCUCHY. Informowaliśmy o obecnie przygotowanych 
przez nas do adopcji kotach i psach. Na stoisku można było wspomóc finansowo nasze starania nad 
poprawą losu bezdomnych zwierząt /zbiórka publiczna zarejestrowana/, jak również podpisać petycję 
do Prezydenta Bielska-Białej w sprawie wyjaśnienia sprawy dotyczącej usunięcia kilkudziesięciu kotów ( 
35 w roku 2016 ) z bielskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dokument ten podpisało podczas 
imprezy ok. 200 osób. Dzieci miały możliwość malowania wizerunków swoich domowych ulubieńców. 
Chętni mogli przykuć się prawdziwym łańcuchem do budy aby lepiej zrozumieć co czuje pies uwiązany 
przez swojego najlepszego przyjaciela człowieka.
http://www.braciamniejsi.com.pl/9831/zerwijmy-lancuchy-2016-relacja/
http://www.zerwijmylancuchy.pl/o-akcji/

W dniu 14 sierpnia 2016 na zaproszenie Fundacji Aktywności Społecznej “Złote Łany” podczas 
organizowanego IX Pikniku “Bądź zdrów” przygotowaliśmy własne stoisko edukacyjno-informacyjne. 
Nasi wolontariusze udzielali wielu porad dotyczących właściwej opieki, humanitarnego traktowania 
zwierząt, dokarmiania kotów, pomocy zwierzętom domowym.

12 listopada 2016 r. w Centrum Handlowym GEMINI w Bielsku-Białej odbył się IV piknik organizacji 
pozarządowych. Nasze Stowarzyszenie poprzez wzięcie udziału w imprezie skorzystało z okazji promocji 
i przybliżenia profilu naszej działalności.  Rozdawaliśmy ulotki wyjaśniające potrzebę przede wszystkim 
godnego traktowania miejskich wolno żyjących kotów. Uświadamialiśmy, że nie potrafią one wbrew 
pozorom samodzielnie przetrwać w miejskiej dżungli. Przybliżaliśmy zarówno zalety posiadania kota lub 
psa w domu (lub w mieszkaniu), jak również korzyści z opiekowania się wolno żyjącymi kotami, które są 
naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z gryzoniami, które licznie występują w mieście. 
Promowaliśmy dokarmianie miejskich kotów, ich sterylizację, która stanowi najbardziej humanitarne 
rozwiązanie kontroli  przyrostu naturalnego tych zwierząt. Prezentowaliśmy również albumy ze 
zdjęciami naszych podopiecznych, które szukają nowych opiekunów.
http://wiadomosci.bielsko.info/12247-piknik-organizacji-spolecznych-w-centrum-handlowym-zdjecia
http://www.braciamniejsi.com.pl/9870/piknik-w-beskidzkim-rytmie-relacja/
4. W ciągu całego roku 2016 współpracowaliśmy z krakowską Fundacją Pomocy Zwierzętom “Stawiamy 
na Łapy” (http:\\stawiamynalapy.pl). Współpraca polegała na udziale w akcjach “Wielkanocne 
koszykowanie” oraz “Świąteczne koszykowanie”. Nasi podopieczni (zwierzęta zgłoszone do projektu) 
byli beneficjentami pomocy Darczyńców i otrzymały pomoc rzeczową (karma) w ramach 
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przeprowadzonych przez w/w fundację akcji zbiórkowych.

W dniu 29 września 2016 r. wsparliśmy akcję nieformalnej grupy społecznej „Bielszczanie Dla Zwierząt”, 
która zawiązała się aby pomóc kotom w Schronisku w Bielsku-Białej. Na Placu Chrobrego odbyła się w 
tym dniu manifestacja wyrażająca sprzeciw wobec usuwania kotów przebywających w Schronisku 
Reksio w Bielsku-Białej z pomieszczeń kociarni, pozostawiania ich następnie bez stałej opieki, leczenia i 
nadzoru poza terenem Schroniska. http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/33254/kocia-muzyka-pod-
oknami-prezydenta-foto
http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/1,88025,20767197,bielsko-biala-koci-protest-w-sprawie-
schroniska-dla-zwierzat.html
W dniu 30.08.2016 r. w ramach wsparcia, solidarności i przekonania co do słuszności postulatów 
wolontariuszy Schroniska “Reksio” w Bielsku-Białej, sprzeciwiającymi się szkodzącej dobru zwierząt 
polityce prowadzonej przez władze placówki, podzielając zdanie wolontariatu (po zaznajomieniu się 
dokumentacją sprawy), na sesji Rady Miasta Bielsko-Biała zaprezentowaliśmy wspólny apel 
wystosowany do Prezydenta Jacka Krywulta. Pismo zawierało opis niewłaściwych zachowań i procedur 
wymagających poprawy oraz prośbę o spotkanie i podjęcie reakcji powodujących wstrzymanie 
niehumanitarnych praktyk wobec kotów w tut. Schronisku. Wspólnym celem było doprowadzenie do 
radykalnej poprawy w opiece nad podopiecznymi przebywającymi w tym zakładzie. 
https://www.facebook.com/dlabracimniejszych/posts/1161954803847303?
comment_id=1162235993819184&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
http://rm.um.bielsko.pl/strona-3478-transmisja_obrad.html
 http://klamra.org/stajemy-w-obronie-kotow-wyrzuconych-ze-schroniska/#more-1253
http://wiadomosci.tvp.pl/26762722/spor-o-traktowanie-zwierzat 

W roku 2016 rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Longboard Kids z Istebnej. W dniu 3 grudnia 2016 r. 
w/w organizacja przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Istebnej akcję “Longboardowe Mikołajki”. 
Nasza organizacja jako beneficjent wydarzenia na zaproszenie organizatora uczestniczyła w tej 
imprezie. Stowarzyszenie otrzymało od Fundacji Longboard Kids 20 kg karmy suchej Josicat Josera oraz 
10 kg karmy suchej Sanabelle Bosch Kitten. Współpraca między nami ma charakter rozwojowy i 
przyszłościowy. https://www.facebook.com/events/1093308097434503/?active_tab=discussion

Na zaproszenie  Pani Sylwi Balickiej z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w 
listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie z Rektorem i Kanclerzem WSEH na temat współpracy z naszą 
organizacją, wolontariatu, zbiórki karmy itp. Podjęto rozmowę i złożono deklaracje na temat 
rozpoczęcia współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Szkołą 
Podstawową Smyk oraz zakresu możliwej pomocy naszym podopiecznym. .Podczas spotkania 
udzieliliśmy wywiadu - nagrano materiał video dotyczący pomocy podopiecznym naszej organizacji.
 
https://www.facebook.com/dlabracimniejszych/photos/pcb.1265287263514056/1265286140180835
/?type=3
 
https://wseh.pl/index.php?
mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=1747&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=
129

Nagrany materiał filmowy ze spotkania wywiad :   

https://www.youtube.com/watch?v=NhZuTVP4x0s

W dniu 17 lutego 2016 r. w siedzibie Fundacji Aktywności Społecznej „Złote Łany” na zaproszenie Pani 
Joanny Edelman zorganizowaliśmy wspólnie spotkanie z karmicielami, przedstawicielami Urzędu 
Miasta, Schroniska, lokalnej prasy. Spotkanie miało posłużyć poprawie sytuacji kotów wolno żyjących, 
poznaniu opinii karmicieli na temat programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, programu 
sterylizacji, pomocy zwierzętom ze strony gminy. Podczas spotkania został zaprezentowany materiał 
filmowy o dokarmianiu kotów na terenie miasta, który został zrealizowany przy udziale naszej 
organizacji oraz zaproszonych karmicieli. Materiał filmowy ze spotkania : 
http://www.beskidnews.pl/ogladaj/eko-sprawy-:-miedzynarodowy-dzien-kota/4429
Końcem roku 2016 (20 listopada) na zaproszenie Fundacji Pozytywnych Zmian nasza organizacja została 
zaproszona do udziału w spotkaniu aktywistów prozwierzęcych w ramach bielskiej edycji Festiwalu 
WATCH DOCS pt. „Aktywizm Prozwierzęcy – Moc w Niemocy”, które odbyło się w Galerii Bielskiej BWA 
(Klubokawiarnia Akwarium). Podczas panelu spotkali się lokalni aktywiści i aktywistki działający na rzecz 
praw zwierząt - prowadzący ogólnopolskie kampanie na rzecz zwierząt hodowlanych, pomagający 

Druk: MPiPS 5



bezdomnym psom i kotom, wspierający zwierzęta przebywające w tut. schronisku, leczący i opiekujący 
się dzikimi zwierzętami. Dyskutowano o problemach, z którymi spotykają się obrońcy praw zwierząt, jak 
sobie z nimi radzą, co przeszkadza w działaniach, co może pomóc.
    http://www.watchdocs.pl/2016/a/bielsko_biala-festiwal_objazdowy-11-pl.html
    http://pozytywnezmiany.org/aktualno%C5%9Bci/2016/11/12/aktywizm-  prozwierz%C4%99cy-
%E2%80%93-moc-w-niemocy/
    http://wiadomosci.bielsko.info/12205-watch-docs-prawa-czlowieka-w-filmie-po-raz-osmy-w-bielsku-
bialej

Stowarzyszenie w dniu 19.11.2016 r. podczas Koncertu „NACJONALIZM? - NIE, DZIĘKUJĘ!!” w bielskim 
Klubie Muzycznym “Rude Boy”, przygotowało stoisko edukacyjno-informacyjne oraz zaprezentowało 
mini wykład na temat pomocy, sytuacji zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących oraz problemów 
dotyczących podopiecznych Schroniska ‘Reksio”. Mogliśmy skorzystać  z takiej formy promocji naszych 
działań oraz edukacji dzięki uprzejmości organizatorów festiwalu oraz Fundacji Pozytywnych Zmian, za 
co serdecznie dziękujemy powyżej wymienionym. 
https://www.facebook.com/events/447460665462882/permalink/567993633409584/

W ramach współpracy naszego Stowarzyszenia z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” oraz 
Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w 2016 r. zainicjowany został projekt w 
zakresie budowy przez uczniów tut. placówki całorocznych, trwałych, funkcjonalnych, drewnianych 
domów dla kotów wolno żyjących mający na celu pomoc potrzebującym zwierzętom z terenu miasta 
Bielska-Białej. W dniu 7 listopada 2016 Dyrektor BCKUiP Zdzisław Naruszewicz uroczyście przekazał 
nam dwa pierwsze, ciepłe schronienia całoroczne dla miejskich kotów, wykonane podczas zajęć 
praktycznych BCKUiP przez młodych adeptów sztuki budowlanej z Zespołu Szkół Budowlanych  im. gen. 
St. Maczka. Obie budowle zostały przekazane karmicielom, którzy na terenie naszego miasta 
dokarmiają i opiekują się stadami kotów wolno żyjących. Projekt jest rozwojowy i mamy nadzieję na 
kontynuowanie współpracy. . http://www.super-nowa.pl/wiadomosci-cat/art-bielsko-biala-nowe-
domy-dla-kotow,6222

W ramach corocznej, stałej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej (Filia nr 1) 
przeprowadziliśmy w roku 2016 warsztaty edukacji prozwierzęcej i ekologicznej dla dzieci z Dąbrowy 
Górniczej. Z okazji Międzynarodowego Dnia Opieki nad Zwierzętami Filii nr 1 MBP w Dąbrowie 
Górniczej odbył się w październiku ub. roku cykl spotkań z dziećmi połączonych z zajęciami 
plastycznymi i praktycznymi promowany przez naszą organizację. Zajęcia wskazywały prawidłowe 
postawy pro-zwierzęce, rozbudzały wśród młodzieży empatię i wrażliwość wobec zwierząt. W ramach 
cyklu październikowych spotkań na warsztatach z edukacji pro-zwierzęcej uczniowie klasy II d Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Dąbrowie Górniczej stworzyli zabawki dla naszych podopiecznych. Piękne 
„domki-kartonki” oraz “zabawki-miziajki” zostały przekazane kotom przebywającym w domach 
tymczasowych  naszego Stowarzyszenia. Wydarzenia zostały zakończone w Przedszkolu nr 9 
spotkaniem z dziećmi, wykładem edukacyjnym przeprowadzonym przez naszych wolontariuszy na 
temat pomocy zwierzętom, promocji adopcji, wolontariatu, działalności dobroczynnej prowadzonej 
przez naszą organizację oraz zbiórką  karmy i akcesoriów dla kotów i psów  będących pod opieką 
naszego Stowarzyszenia. Otrzymane dary zostały przekazane potrzebującym.  Szczególnie, serdecznie 
dziękujemy Pani Sywi Grudniak z Miejskej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej (Filia nr 1) za 
współpracę i ogromny wkład w wykonaną najważniejszą w tym przedsięwzięciu pracę edukacyjną i 
promocyjną. Wychowawcom ze Szkoły Podstawowej  nr 20, Przedszkola nr 9, Dyrekcji, wszystkim 
dzieciom oraz ich rodzicom z całego serca dziękujemy za udział w akcji i wsparcie przekazane naszym 
podopiecznym.

http://filia1wdg.blogspot.com/2016_10_01_archive.html
http://www.braciamniejsi.com.pl/8738/nasz-milozwierzecy-pazdziernik-w-dabrowie-gorniczej-z-filia-
nr-1-mbp/

Współpraca z Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha w Bielsku-Białej (http:\\www.gim16bb.pl) 
zaowocowała pomocą dla naszych podopiecznych - uczniowie tut. szkoły przekazali pomoc finansową w 
wysokości 284,03 zł. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, uczniom oraz ich rodzicom z całego serca 
dziękujemy za udział w akcji i wsparcie przekazane naszym podopiecznym.

W styczniu 2016 r. gdy w związku z nastaniem trudnego okresu zimowego  szczególnie należy zwrócić 
uwagę na problem kotów wolno żyjących w mieście (pomoc i dokarmianie ich), poproszono naszą 
organizację o udział i wypowiedź w przygotowywanym materiale filmowym. Odwiedziliśmy z kamerą 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2300

5

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)

inni odbiorcy to zwierzęta w ilości blisko 600 osobników
a/ dzięki ofiarom darczyńców wszystkim zwierzętom Stowarzyszenie
zapewniło pomoc w zakresie leczenia weterynaryjnego lub profilaktykę
zdrowotną oraz w 50 przypadkach dom adopcyjny, co jest udokumentowane
sporządzeniem umów adopcyjnych,
b/ koty wolno żyjące nie rokujące udomowienia zostały wypuszczone na
wolność w miejsce swojego bytowania. Przy podjęciu tej decyzji Stowarzyszenie kieruje się m.in. 
opinią lekarza weterynarii.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

kilka miejsc dokarmiania kotów, poprosiliśmy zaprzyjaźnionych karmicieli aby opowiedzieli o swojej 
społecznej roli i problemach bądź sukcesach w codziennej opiece nad tymi zwierzętami. Efektem naszej 
pracy przez ekipę dziennikarzy Beskid News przygotowany został edukacyjny materiał video z 
odwiedzin u karmicieli w różnych rejonach Bielska-Białej.
 
http://www.beskidnews.pl/ogladaj/eko-sprawy:-dokarmianie-kotow/4420

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Działania 
Stowarzyszenia 
zakwalifikowane są do 
działalności „ ochrona i
opieka nad 
zwierzętami” /symbol 
44/ i na tą aktywność  
organizacja 
wydatkowała najwięcej 
środków. Działania 
statutowe prowadzono 
także w zakresie 
działalności opisanej 
jako : „edukacja 
ekologiczna, 
promowanie 
zrównoważonego 
rozwoju „/symbol 45/.
Działania statutowe 
skierowane były do 
zwierząt bezdomnych 
oraz wolno żyjących, 
opiekunów społecznych 
kotów wolno żyjących, 
właścicieli zwierząt, 
których trudna sytuacja 
finansowa utrudniała 
właściwą opiekę nad 
zwierzętami domowymi 
oraz opiekunów, którzy 
w sposób 
niehumanitarny 
traktowali zwierzęta lub 
dopuszczali się aktów 
przemocy wobec nich 
/w takich przypadkach 
udowodnionego 
znęcania się organizacja 
każdorazowo 
podejmowała 
interwencje/.

94.99.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) 131,519.73 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 131,519.73 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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 95,847.13 zł

225.00 zł

87,364.44 zł

4,020.00 zł

4,237.69 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35,672.60 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 0.00 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,599.22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 129,920.51 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

129,920.51 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 leczenie, hospitalizacja 14,842.00 zł

2 sterylizacje 6,017.00 zł

3 szczepienia 3,169.00 zł

4 profilaktyka p. pasożytom wewn. o zewn. /pchły, kleszcze itp./, badania, diagnostyka, testy, 
karma weterynaryjna, bytowa

11,644.60 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
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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 innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,599.22 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

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

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

0.00 osób
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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

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

organizacja nie zatrudniała żadnych pracowników, zatem 
nie dochodziło do wypłaty żadnych wynagrodzeń

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)

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

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Aneta Skorek-Czyżewska, Irena 
Ziemska, Elżbieta 

Mazurek/11.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2017-07-11
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