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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 730753700

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 Zarządu 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"

1. Opis działalności pożytku publicznego

I. Cele statutowe dominujące w 2015 r.
1. Niesienie pomocy zwierzętom będącym w potrzebie, zwłaszcza porzuconym, chorym, bezdomnym 
psom i kotom.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

2. Realizowanie programu adopcji zwierząt.
3. Edukacja społeczna i poradnictwo dot. humanitarnego traktowania zwierząt, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży.
4. Współpraca z  wolontariuszami, organizacjami o podobnym profilu działania, grupami, sympatykami 
zwierząt.
5.  Propagowanie treści Ustawy o ochronie zwierząt.

II. Sposób realizacji celów statutowych.

Niesienie szeroko pojętej pomocy zwierzętom w potrzebie: psom, kotom, a  zwłaszcza kotom wolno 
żyjącym (sterylizacja, leczenie, budki styropianowe, karma, adopcje) przy współpracy z miłośnikami 
tych zwierząt, zwłaszcza  karmicielami i organizacjami zainteresowanymi.
Pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych  poprzez zbiórki publiczne oraz za pośrednictwem  
internetowych  portali społecznościowych;  Profil na  FB „Dla Braci Mniejszych”, Stronę Internetową 
Stowarzyszenia, Forum „Dogomania”, „Sie pomaga”. Prezentujemy tam  naszych podopiecznych i ich 
potrzeby, zwłaszcza dotyczące  pomocy weterynaryjnej. Za pośrednictwem w/w portali  poszukujemy 
też dla nich nowych domów tymczasowych bądź stałych.
 3 . Prowadzenie działań zmniejszających populacje bezdomnych zwierząt   poprzez 
      sterylizacje i kastracje.
 4 . Popularyzacja wolontariatu jako podstawowej formy inicjatywy obywatelskiej.

III . Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenie.

1. W roku 2015  działania  Stowarzyszenia,  tak jak w latach ubiegłych,  skupiały się wokół bezpośredniej 
pomocy bezdomnym, porzuconym, chorym i  cierpiącym psom i kotom. Zdecydowana większość 
zwierząt, które trafiły w roku 2015 pod naszą opiekę, to zwierzęta ze zgłoszeń tzw. interwencyjnych, z 
terenu miasta B-B i okolicy. Część zwierząt pochodziła też ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Bielsku-Białej, w ramach współpracy z wolontariuszami schroniska: Kotełkową Drużyną i Psią Ekipą .
Ogólna liczba zwierząt, którym udzieliliśmy w roku 2015 szeroko pojętej  pomocy, to  323 koty i 51 psów, 
z tego 279 kotów i 42 psy  wymagało konsultacji lub leczenia weterynaryjnego. Wydatki te 
udokumentowane są fakturami Vat z Lecznic Weterynaryjnych.
Dziękujemy tym wszystkim osobom, które zgłaszając zwierzę w potrzebie, chciały  też dać coś od siebie, 
oferując np. dom tymczasowy, wsparcie finansowe, czy też inną formę pomocy.

2. W roku 2015 Stowarzyszenie aktywnie kontynuowało program sterylizacji, zwłaszcza kotów wolno 
żyjących – w ramach  finansów stowarzyszenia,  jak  również  korzystając ze  środków zabezpieczonych 
na sterylizacje kotów wolno żyjących przez Urząd Miasta w Programie Opieki Nad Zwierzętami 
Bezdomnymi w Gminie Bielsko-Biała na rok 2015. Wysterylizowaliśmy  115 kotów  (i 5 psów). We 
współpracy z lokalnymi, zarejestrowanymi w Urzędzie Miejskim  karmicielami społecznymi kotów, 
oferowaliśmy i przekazywaliśmy pomoc w postaci czynnej pracy naszych wolontariuszy /odławianie 
kotów, przewożenie, profilaktyka p. pasożytom, pchłom i kleszczom, leczenie ze środków 
Stowarzyszenia  zwierząt sterylizowanych, które wymagały leczenia/.
Ofiarnie i regularnie współpracowaliśmy z dużą liczbą lokalnych karmicieli społecznych kotów wolno 
żyjących. Nasza pomoc obejmowała koty chore, koty wymagające sterylizacji/kastracji, kocięta. W 
ramach pomocy rzeczowej przekazywaliśmy  karmicielom karmę oraz domki styropianowe dla kotów, 
służące jako schronienie przed chłodem oraz deszczem. Odłowione ze stada kotów wolno żyjących 
zwierzęta wykazujące oznaki udomowienia oraz kocięta, w miarę możliwości umieszczane były  w  
naszych domach tymczasowych. Kotom tym poszukujemy  nowych, stałych opiekunów. 
Niejednokrotnie udzielamy karmicielom wsparcia edukacyjnego oraz informacyjnego, pomagamy w 
rozwiązywaniu problemów sąsiedzkich dotyczących zwierząt.
Miejsca, ulice, dzielnice B-B, gdzie przy współpracy z karmicielami, udało nam się wysterylizować koty;
ul. Bystrzańska, skupisko 8 kotów, wysterylizowanych 7,
Wapienica pod Dębowcem, p.Danuta K. - 10 kotów wysterylizowanych,
ul. Ks. Brzózki, skupisko 6 kotów, 3 wysterylizowane, 3 adoptowane,
Hurtownia Rybna ul. Sobieskiego, 8 kotów wysterylizowanych,
ul. Konopnickiej/Drzymały, 1 kot wysterylizowany,
ul. Sadowa, 4 koty wysterylizowane,
boczna ul.  Krakowskiej k/Biedronki, 2 wysterylizowane,
Bystra ul. Nowa: 17 kotów - wysterylizowanych 10,
Pewel Ślemieńska - 2 koty wysterylizowane.

Ponadto udzieliliśmy pomocy kotom wolno żyjącym w B-B m. in. przy ulicach: Czystej, Paderewskiego, 
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Kunickiego, Wita Stwosza, Augustowskiej, a także Szczyrku, Wapienicy, Buczkowicach, Hałcnowie, 
Czechowicach Dziedzicach. 
W czasie naszej  działalności mieliśmy przyjemność spotkać wielu opiekunów kotów, którym wyrażamy 
nasze najwyższe uznanie i wielki szacunek za ich codzienną, wymagającą wielu wyrzeczeń, ofiarną 
pracę.

3. Nasza pomoc, jak co roku, w znacznej mierze skierowana była do zwierząt (kotów i psów), które 
utraciły opiekunów i stały się bezdomne, porzucone, uległy wypadkom komunikacyjnym, były chore, 
przebywały w tut. Schronisku z nikłymi szansami na adopcje z powodu np. choroby, 
kalectwa,zaawansowanego wieku, czy innych.
Dla takich zwierząt tworzyliśmy tzw. domy tymczasowe, w których czekały one na nowych właścicieli. 
Zwierzęta przygotowywane do adopcji były socjalizowane, leczone, często hospitalizowane w lecznicy 
weterynaryjnej. Prawie wszystkie wymagały odrobaczenia, odpchlenia, szczepień, sterylizacji. Dla 
zwierząt domowych, bezdomnych, gotowych do adopcji poszukiwano przez internet i portale 
ogłoszeniowe nowych domów. Wymagało to dużego nakładu pracy i czasu. W większości przypadków 
udało się naszym podopiecznym znaleźć nowych opiekunów.
2015 r. do nowych domów trafiło 78 kotów i 12 psów, co potwierdzone jest umowami adopcyjnymi. Nie 
wszystkie zwierzęta udało nam się wyadoptować.
Na koniec roku 2015, w domach tymczasowychpod naszą opieką  przebywało 21 kotów i 12 psów (1 
pies w lecznicy weterynaryjnej). Większość to tzw. rezydenci, zwierzęta z różnych względów  nie 
adopcyjne (starość, przewlekła choroba).

4. W ramach edukacji społecznej (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży), propagującej humanitarny 
stosunek wobec  zwierząt, Stowarzyszenie uczestniczyło, a często było głównym organizatorem  wielu 
akcji, projektów i imprez:

-  Przeprowadzenie jako lokalna organizacja happeningu w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Zerwijmy 
Łańcuchy” w dniu 4 października 2015 r. w Bielsku- Białej, ul. 11 Listopada – skwer obok fontanny i 
Pomnika Reksia. Kolejny raz chcieliśmy zwrócić uwagę na cierpienie psów trzymanych na łańcuchu. 
Każdy z uczestników happeningu mógł symbolicznie przykuć się łańcuchem do budy, by poczuć choć 
przez chwilę, jak wygląda świat z perspektywy psa, który spędza na uwięzi często całe swoje życie. 
Podczas akcji prowadziliśmy edukację na temat praw zwierząt, akcję informacyjną o celu happeningu, 
działalności Stowarzyszenia, adopcji zwierząt.

- Warsztaty edukacji pro - zwierzęcej, ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w 
ramach stałej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej Filia nr 1, czas trwania – 
cały rok 2015 r. Warsztaty stanowią ogromny wkład w edukację humanitarną dzieci i młodzieży szkolnej. 
Liczne, ciekawe, nieszablonowe zajęcia w szkołach, przedszkolach, których celem jest uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na problemy zwierząt we współczesnym świecie, rozbudzenie empatii, szacunku do 
przyrody, odpowiedzialności za zwierzęta, dają znakomite efekty. Jesteśmy dumni mogąc uczestniczyć 
jako organizacja pro – zwierzęca w tym ważnym projekcie. Takie działania, rok do roku, sprzyjają 
powiększaniu się grona empatycznych młodych ludzi, kształtując umysły i serca od najmłodszych lat, 
aby były wrażliwe na cierpienie, ból, głód, strach, bezdomność, odczuwane zarówno przez ludzi jak i 
zwierzęta. 
W ramach współpracy w 2015 r. został zorganizowany przez Bibliotekę Miejską w Dąbrowie Górniczej 
Filia nr 1 konkurs „Chwila dla Pupila”, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. 
http://filia1wdg.blogspot.com/2015/11/chwila-dla-pupila-w-bibliotecznej.html
W konkursie wzięły udział dzieci z :
PRZEDSZKOLA NR 20 w Dąbrowie Górniczej
PRZEDSZKOLA NR 9 w Dąbrowie Górniczej
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 – KLASY III C w Dąbrowie Górniczej
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 – KLASY I D w Dąbrowie Górniczej
Przeprowadzono również warsztaty pod hasłem „Adoptuj … Nie kupuj”, w efekcie których, naszej 
organizacji zostały przekazane wykonane własnoręcznie przez młodych czytelników Biblioteki Miejskiej 
Filia 1 w Dąbrowie Górniczej kartki okolicznościowe. 
- W związku z zaproszeniem organizatorów VI Beskidzkiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych w dniu 19-
20.09.2015 r. jako lokalna organizacja charytatywna wzięliśmy udział w w/w imprezie i 
zaprezentowaliśmy swoje stoisko edukacyjno-promocyjne. Poprzez naszą obecność chcieliśmy zwrócić 
uwagę na potrzebę pomocy zwierzętom bezdomnym. Podczas akcji prowadziliśmy dla 
zainteresowanych edukację na temat praw zwierząt i opieki nad nimi, akcję informacyjną o celu 
happeningu, działalności Stowarzyszenia, adopcji zwierząt. 
- Na zaproszenie Gimnazjum im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu k. Bielska-Białej 
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http://www.gimmaczekjaworze.pl/ przeprowadziliśmy wśród uczniów lekcję edukacji pro-zwierzęcej. 
Ponadto w ramach ogólnopolskiego projektu „Anioły ze Szkoły”, nasza organizacja została wybrana 
przez uczniów tut. gimnazjum, stając się beneficjantem przekazanej pomocy finansowej dla 
podopiecznych zwierząt. 
- Współpraca z Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha w Bielsku-Białej http://www.gim16bb.pl/ 
zaowocowała pomocą dla naszych podopiecznych – uczniowie tut. szkoły przekazali naszym 
bezdomnym zwierzętom pomoc rzeczową w postaci karmy.
- Podobny charakter miała współpraca ze Szkołą Podstawową im. Rudolfa Gila w Świętoszówce 
http://sp-swietoszowka.edupage.org/. W jej efekcie uczniowie z pomocą rodziców i wychowawców 
przekazali naszym bezdomnym podopiecznym pomoc rzeczową w postaci karmy i akcesoriów.
- Współpracowaliśmy również z Domem Kultury w Olszówce http://www.mdk.beskidy.pl/index.php?
s=2&fun=more&id=6  Efektem współpracy była promocja działalności Stowarzyszenia – pomocy 
zwierzętom oraz aktywizacja wolontariatu. Kierownictwo DK w Olszówce przekazało naszym 
bezdomnym podopiecznym pomoc rzeczową w postaci karmy i akcesoriów.
- W Dąbrowie Górniczej, jak co roku, w ramach współpracy z nasza organizacją i promocji pomocy 
zwierzętom bezdomnym, aktywnie uczestniczyły przekazując wsparcie dla zwierząt, następujące 
placówki przedszkolne i szkolne: 
Przedszkole nr 20 w Dąbrowie Górniczej http://mojeprzedszkole20.com.pl/ 
Przedszkole nr 9 w Dąbrowie Górniczej http://www.przedszkole9dg.cba.pl/ 
Szkoła Podstawowa nr 8 – Kl. III C i I D w Dąbrowie Górniczej www.sp8dabrowag.pl/ 
Szkoła Podstawowa nr 20 – Kl. I D w Dąbrowie Górniczej http://www.sp20.dabrowa.pl/ 
-  W  roku  2015 znacznie poszerzyliśmy współpracę z sektorem biznesu. Do grona przedsiębiorców 
prywatnych, którzy w sposób stały wspierali nasze działania pomocy zwierzętom oraz promowali 
adopcję naszych podopiecznych dołączyli:
Małgorzata i Piotr Jabłońscy - Elen Spółka z o. o. http://www.elen.pl/
Edyta Folek – Studio Urody Fantazja z Bielska-Białej http://www.studiofantazja.pl/
Marzena Bubiak – Super Oko z Bielska Białej http://www.super-oko.com/ 
Agata Kowalska – For You Nauka Języków Obcych http://www.foryou.edu.pl/ 
Stanisław Lohman – S. Lohman Usługi Informatyczne http://stanislawlohman.pl/ 
- W 2015 r. razem z wolontariuszami bielskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” 
http://www.schronisko.bielsko.biala.pl/ realizowaliśmy program pomocy zwierzętom bezdomnym 
poprzez udzielanie wsparcia w adopcjach  oraz   leczeniu  na koszt stowarzyszenia zwierząt chorych 
przebywających w schronisku.

 -  Ponadto współpracowaliśmy w 2015 r. Krakowską Fundacją Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na łapy” 
http://www.stawiamynalapy.pl/ . Współpraca polegała na wzięciu udziału w akcji „Wielkanocne 
Koszykowanie” oraz „Świąteczne Koszykowanie”. Nasi podopieczni – zwierzęta zgłoszone do projektu - 
byli beneficjentami pomocy Darczyńców pozyskanych przez Fundację „Stawiamy na łapy” i otrzymały 
pomoc rzeczową w ramach akcji.
-  W roku 2015 r. kontynuowaliśmy współpracę z lokalnymi mediami. W wydaniu internetowym 
lokalnego oddziału Gazety Wyborczej ukazały się artykuły o naszych podopiecznych, które czekają na 
nowe domy pt. : „W troskliwych rękach zwierzęta pięknieją” oraz „Fajne koty nie mogą się doczekać 
własnych domów”. 
http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/1,88025,17377092
,W_troskliwych_rekach_zwierzeta_pieknieja__WIDEO_.html#BoxLokBielImg
http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/56,88025,17850423
,Fajne_koty_nie_moga_sie_doczekac_wlasnych_domow__FOTO_.html#BoxLokBielImg

W Radiu Bielsko, w audycji „Przygarnij Zwierzaka” zostało zaprezentowanych szereg audycji – wywiady z 
przedstawicielami naszej organizacji, na temat pomocy kotom wolno żyjącym, happeningu „Zerwijmy 
łańcuchy”, adopcji - prezentujące naszych podopiecznych szukających nowych opiekunów oraz z okazji 
Beskidzkiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych /19-20.09.2015 r./, w którym na zaproszenie organizatora 
nasza organizacja mogła uczestniczyć propagując ideę pomocy podopiecznym, adopcje i wspieranie  
bezdomnych i potrzebujących zwierzaków.  
http://www.radiobielsko.pl/news/26333-Szosta-odslona-zlotu.html

5. W 2015 roku Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miejskim w B-B - przy konsultacjach  
rocznego  Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi na terenie Gminy Bielsko-Biała.
Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz wolontariuszami tej 
placówki polegała na: 
- propagowaniu i zachęcaniu do adopcji zwierząt schroniskowych /różne formy realizacji/,
- prowadzeniu programu adopcji,
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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 faktycznie 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)

1200

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 374 w tym 51 psów i 323 kotów.Dzięki ofiarom darczyńców 
279 kotom i 42 psom  Stowarzyszenie zapewniło pomoc w zakresie leczenia weterynaryjnego lub 
profilaktykę zdrowotną oraz w 90  przypadkach dom adopcyjny, co jest udokumentowane 
sporządzeniem umów adopcyjnych.W 26
 przypadkach nasze działania nie powiodły się i zwierzęta (koty) umarły lub zostały poddane 
eutanazji.Koty wolno żyjące nie rokujące udomowienia  wypuszczono na wolność .

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- leczeniu zwierząt chorych przebywających w schronisku,
- konsultacjach i zebraniach z kierownictwem dot. poprawy warunków bytowania oraz leczenia zwierząt 
schroniskowych.

6. Aktywnie propagowaliśmy nasze działania na internetowych portalach społecznościowych takich jak :
Facebook: https://www.facebook.com/dlabracimniejszych?fref=ts,
„Dogomania” – forum : http://www.dogomania.com/forum/
Strona internetowa Stowarzyszenia www.braciamniejsi.com.pl
Zwłaszcza nasza obecność na Facebook i Dogomanii, gdzie przedstawiamy bieżące wydarzenia i 
opisujemy losy zwierząt w potrzebie, przysporzyła nam wielu sympatyków, darczyńców oraz znacząco 
zwiększyła ilość adopcji.
Wszystkie w/w strony internetowe służą także naszemu Stowarzyszeniu, by edukować, popularyzować, 
rozwijać empatię wśród społeczeństwa oraz rozwiązywać problemy zwierząt bezdomnych zgłaszane 
przez naszych czytelników. Działalność na w/w stronach poszerza też grono osób, które samodzielnie 
podejmują się pomocy zwierzętom bezdomnym.

7. Stowarzyszenie podejmowało też szeroko pojęte działania interwencyjne. Najczęściej dotyczyły one 
nieodpowiednich warunków w jakich zwierzęta przebywały i ich złej kondycji zdrowotnej. Były też 
liczne zgłoszenia o zwierzętach porzuconych, chorych, wymagających natychmiastowej pomocy. 
Zgłoszeń takich zrealizowaliśmy w roku 2015 
ok. 51.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Działania Stowarzyszenia 
zakwalifikowane są do 
działalności „ochrona i opieka 
nad zwierzętami” /symbol 44/ i 
głównie na tę działalność 
organizacja wydatkowała 
najwięcej środków oraz 
„edukacja ekologiczna, 
promowanie zrównoważonego 
rozwoju” /symbol 45/.
 Działania statutowe 
skierowane były do zwierząt i 
środowiska naturalnego.

 Cele statutowe dominujące w 
2015 r;
niesienie pomocy zwierzętom 
będącym w potrzebie, 
zwłaszcza porzuconym, 
chorym, bezdomnym psom i 
kotom.
 Realizowanie programu 
adopcji zwierząt,
 edukacja społeczna i 
poradnictwo dot. 
humanitarnego traktowania 
zwierząt, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży.
 Współpraca z  
wolontariuszami, 
organizacjami o podobnym 
profilu działania, grupami, 
sympatykami zwierząt.
 Propagowanie treści Ustawy o 
ochronie zwierząt.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 94 406,65 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 94 406,65 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 20 414,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 414,20 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

83 179,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

83 179,14 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 83 179,14 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 11 227,51 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

1 W 2015 r Stowarzyszenie otrzymało za 2014 r. kwotę 20.414,20 zł, tytułem odpisu  1% od podatku 
dochodowego. 
W całości kwota ta przeznaczona została na leczenie podopiecznych. Leczenie polegało na  
konsultacjach weterynaryjnych, które miały na celu wyleczenie zwierząt lub zastosowanie 
profilaktyki zdrowotnej a w konsekwencji poprawę lub zmianę ich życia.

2 .  Z  wpływów 1 % skorzystało 127 podopiecznych zwierząt, w tym:
15 psów,
32 kociąt,
79 kotów,
  1 królik.

3 . Struktura wydatków na leczenie zwierząt ukształtowała się następująco:
na koszty szczepień wydano kwotę      935,0 zł ,
na odrobaczenie       711,0 zł ,
profilaktykę p/pchelną i p/kleszczową    560,0 zł ,
sterylizację, kastrację i inne operacje    3.282,0 zł , 
badanie krwi, moczu, kału, rtg, testy    1.862,0 zł ,
leczenie, hospitalizacja      11.158, 0 zł ,
żywienie, karma       1.906,20 zł 

4. Najwyższe koszty przypadają na „leczenie i hospitalizację”, stanowiąc 54,7% z kwoty 
20.414,20zł. Pozycja ta powiększona o koszty „żywienia i karmy” daje poziom kosztów w wysokości 
64%  wpływów z 1%.

a/ Na powyższą pozycję składają się m. innymi następujące tytuły leczenia:
 - leczenie górnych dróg oddechowych w kwocie 3.279 zł,
 - leczenia zapalenia żołądka i jelit w kwocie 1.502 zł,
 - powiększone węzły chłonne 1.065 zł,
 - kwarantanna 1534 zł,
 - leczenie świerzba usznego 374 zł,
na pozostała kwotę w wys. 3405 zł składa się m. in. hospitalizacja z tyt. leczenia cyst i guzów w j. 
ustnej, niewydolności krążenia itp.

20 414,20 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

11 227,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

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
(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 zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18,00 osób fizycznych
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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

12,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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 0,00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

0,00 zł

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

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

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

organizacji

Aneta Skorek-Czyżewska
 Irena Ziemska

 
 27.06.2016 r.

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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