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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-09-12

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

Dariusz Dzida Członek 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 Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Kamila Anczykowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Jabłońska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym: psom i kotom.
2. Współpraca z sympatykami zwierząt /karmiciele kotów, mieszkańcy, 
uczniowie  szkół/.
3. Realizowanie programu adopcji zwierząt bezdomnych przebywających 
pod bezpośrednią opieką, w schroniskach.
4. Realizowanie programu ograniczania bezdomności wśród zwierząt 
poprzez sterylizację zwierząt i edukację społeczności /mieszkańców/ w 
zakresie korzyści z takich zabiegów.
5.  Edukacja społeczna i poradnictwo dot. humanitarnego traktowania
zwierząt wśród mieszkańców, społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży 
szkolnej, czytelników, strony www oraz Facebook
6.  Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o 
podobnym
profilu działania.
7.  Propagowanie treści Ustawy o ochronie zwierząt i edukacja w tym 
zakresie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Działania niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom domowym ( psom i 
kotom ) oraz kotom wolno żyjącym były możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu otrzymanemu od Darczyńców oraz wpływom z 1 %. Cele 
statutowe mogły być realizowane w oparciu o stałą, codzienną, społeczną, 
non-profit pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia, współpracę z 
sympatykami zwierząt (karmiciele kotów, mieszkańcy i inne osoby 
zainteresowane pomocą  zwierzętom), urzędnikami, służbami publicznymi 
i weterynaryjnymi.

Pozyskane w 2018 r. środki pieniężne, które Stowarzyszenie przeznaczyło 
na realizację celów statutowych, pochodziły z następujących źródeł : 
wpłaty od Darczyńców (sektor prywatny), Fundraising, wpłaty od 
przedsiębiorców (sektor biznesu), zbiórki publiczne, wpłaty z 1 %, 
odpłatna działalność statutowa (umowa z ŚCP w Bielsku-Białej).  
W celu pozyskania Darczyńców Stowarzyszenie publikowało w internecie 
informacje o aktualnych potrzebach finansowych i  działaniach w zakresie 
niesionej pomocy zwierzętom bezdomnym. Publikacje tych treści 
ukazywały się na : stronie internetowej organizacji 
www.braciamniejsi.com.pl, portalu społecznościowym Facebook 
https://pl-pl.facebook.com/dlabracimniejszych, portalu „Dogomania" 
http://www.dogomania.com/forum/, portalu www.ratujemyzwierzaki.pl 
oraz https://pomagam.pl/ . Powyżej wymienione strony internetowe są 
przestrzenią publiczną, gdzie prezentujemy naszych podopiecznych celem 
pozyskania dla nich różnorodnej pomocy : środków na leczenie, pomocy 
rzeczowej, opiekunów wirtualnych, rodzin adopcyjnych, domów 
tymczasowych itp. 

Prowadzenie działań sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących jest 
jednym z ważnych działań statutowych. Wykonywanie zabiegów utrzymuje 
liczebność kolonii zwierząt na stałym poziomie, ogranicza nadmierny 
przyrost, poprawia kondycję zdrowotną osobników w grupie. 
W przypadku urodzonych na wolności kociąt, gdy jest to z korzyścią dla 
stada oraz miejskiego ekosystemu, stosujemy zasadę odławiania i 
przekazywania do adopcji kociąt nadających się do udomowienia.
W stosunku do dorosłych kotów wolno żyjących, które trafiły pod opiekę 
Stowarzyszenia utrzymujemy zasadę obligatoryjnej sterylizacji i kastracji, 
gdyż jest to podstawowe działanie ograniczające bezdomność. Po zabiegu 
taki osobnik jak najszybciej wraca do swojego stada w miejsce bytowania. 
W wyjątkowych wypadkach, gdy stan zdrowia kota jest bardzo zły 
/kalectwo, poważne choroby przewlekłe, zagrożenie życia itp./ możemy 
posiłkując się opinią weterynarza podjąć decyzję o pozostawieniu 
zwierzęcia pod naszą dalszą, stałą opieką. Decydujemy się na to jednak 
tylko wtedy, gdy nie widzimy dla niego szansy na dalsze funkcjonowanie w 
warunkach miejskiego ekosystemu.

Stawiamy sobie za jeden z ważnych celów popularyzację wolontariatu jako 
formy bezinteresownej pomocy bezdomnym zwierzętom, rozwijanie 
wrażliwości i empatii oraz edukację na temat prawidłowej opieki nad 
zwierzętami wśród mieszkańców oraz dzieci. Co roku odpowiadamy na 
zaproszenia szkół oraz innych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych by 
nieść edukację i w ten sposób wpływać na poprawę losu zwierząt.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis głównych działań dla zwierząt podejmowanych w 2018 r. przez Stowarzyszenie.

1. W minionym roku tak jak i w latach ubiegłych nasze działania skupiały się
wokół bezpośredniej pomocy bezdomnym, porzuconym, chorym, cierpiącym
psom i kotom. 
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Zdecydowana większość zwierząt, które w roku 2018 trafiły pod naszą opiekę, to zwierzęta pochodzące z rejonu Bielska-Białej i 
okolic. Zostały one  przyjęte interwencyjnie na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób prywatnych, wolontariuszy, karmicieli, 
sympatyków Stowarzyszenia, Darczyńców, gabinetów weterynaryjnych i urzędników miejskich (telefonicznie, e-mailowo, 
poprzez wiadomości kierowane do naszej strony Facebook). Przyjmując je do swoich domów tymczasowych uchroniliśmy je 
przed trwałym kalectwem, śmiercią lub eutanazją na skutek nieleczonych chorób i urazów. Zwierzętom, które nie zostały 
przyjęte pod nasze skrzydła (gdyż ilość miejsc dla podopiecznych jest ograniczona) pomogliśmy w inny sposób: opłacając koszty 
leczenia, sterylizacji, profilaktyki, poszukując domów stałych, wykonując sesje zdjęciowe i tworząc ogłoszenia adopcyjne. 

Co roku pod naszą opiekę trafiają zwierzęta, które ze względu na trwałe kalectwo, przewlekłe choroby czy niepełnosprawność 
nie mają szans na adopcje i najprawdopodobniej na zawsze pozostaną w naszych domach tymczasowych. Ze względu na 
charakter swoich schorzeń nie miałyby one szans na efektywne leczenie rehabilitację w schronisku. W naszych domach 
tymczasowych przebywają również stali rezydenci, podopieczni przyjęci w ciągu kilku ostatnich lat. Zwierzęta te z uwagi na 
przewlekłe choroby i trwałe kalectwo oraz starość nie znajdują nowych opiekunów. W grupie tych zwierząt znajdują się : 
suczka Elli (z chorobą autoimmunologiczną), 
suczka Petunia (staruszka zaniedbana przez właścicieli, schorowana), 
suczka Leonberger (starsza, chorowała na nerki), 
pies Cyryl (odwodniony, zagłodzony, z aktywną grzybicą oraz nużeńcem), . 
suczka Kropka (po wypadku komunikacyjnym miała uszkodzony kręgosłup, musi nosić pieluszkę), 
kotka Lea (powypadkowa, złamanie miednicy, nasady ogona, ma problemy neurologiczne z układem wydalania, nosi pieluszkę), 
pies Loluś (powypadkowe złamanie miednicy, kręgosłupa, nosi pieluszkę),
pies Dużak (przeszedł operację usuwania nowotworu, staruszek, z chorobą stawów), 
pies Januszek (ma problemy behawioralne, lęk separacyjny), 
starsza, niedowidząca suczka Renatka,
pies Filut (ma problemy behawioralne, jest psem tzw. gryzącym, nadpobudliwy),
koty białaczkowe  (z aktywnym wirusem Felv): Isia i Lusia,
kotka Nutelka z chorobą nerek,
kot Feluś z przewlekłym stanem zapalnym zatok
suczka Fizia - starsza z jaskrą i stanem zapalnym powodującym szczękościsk,
pies Harry (duży pies z domieszką charta z problemami behawioralnymi),
suczka Śnieżka (z nowotworowymi problemami zdrowotnymi).

Część chorych zwierząt uchroniliśmy przed eutanazją lub oddaniem do schroniska dzięki umieszczeniu ich w naszych domach 
tymczasowych. Chore zwierzęta nie poddają się efektywnemu leczeniu w schronisku. Silny stres, który przeżywają w tym 
miejscu powoduje osłabienie organizmu i brak postępów w prowadzonej terapii oraz naraża ich na zarażenie się kolejnymi 
wirusami. Dlatego tak ważne jest byśmy mogli przyjąć jak najwięcej zwierząt do naszych domów tymczasowych. Miejsc dla 
zwierząt potrzebujących pomocy zawsze jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, choć staramy się o pozyskiwanie takich.

W roku 2018 ogólna liczba zwierząt, którym udzieliliśmy szeroko pojętej pomocy to minimum 615 kotów i psów, 1 gołąb, 1 kura, 
1 szczurek. Dla części zwierząt (kilkadziesiąt kotów wolno żyjących oraz psów właścicielskich w trudnej sytuacji) zapewnialiśmy 
pomoc rzeczową.
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 2018 roku aktywnie kontynuowało program sterylizacji zwierząt bezdomnych oraz 
kotów wolno żyjących. Zabiegi wykonywaliśmy w pierwszej kolejności w ramach posiadanych funduszy własnych. Niemniej 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 2018”. W 2018 po w ramach współpracy z sąsiednimi Gminami 
doprowadziliśmy do sterylizacji kilku kotek w terenu Gminy Jasienica, Jaworze i Czechowice-Dziedzice.   
W omawianym roku sprawozdawczym wysterylizowaliśmy 45 zwierząt w ramach własnych środków finansowych. 
Ponieważ zabiegi sterylizacji zwierząt finansowane przez gminy nie przewidują wydatków na profilaktykę p.pchłom i kleszczom, 
leczenie czy szczepienie, nasza organizacja w przypadkach, które zostały nam zgłoszone pokrywała takie koszty we własnym 
zakresie. 

3. W ramach współpracy z karmicielami kotów wolno żyjących, społecznością lokalną, w oparciu o posiadane własne środki 
finansowe i czas, ofiarnie i regularnie świadczyliśmy pomoc w postaci: czynnej pracy naszych wolontariuszy (odławianie kotów, 
transport do i z lecznicy), pokrywania kosztów profilaktyki przeciw pchłom, kleszczom i pasożytom wewn. u odłowionych 
zwierząt, leczenia zwierząt chorych. 

Druk: NIW-CRSO 4



Czasem potrzebna była pomoc rzeczowa, wsparcie prawne, edukacyjne, z zakresu behawioryzmu, lub zwyczajna rozmowa, 
obecność. W ramach tych potrzeb przekazaliśmy karmicielom karmę, całoroczne domki styropianowe oraz drewniane dla kotów 
(służące jako schronienie przed chłodem oraz deszczem), udzieliliśmy wielu porad prawnych, pomogliśmy w poprawie 
warunków bytowania dokarmianych kotów.
Odłowione ze stada kotów wolno żyjących zwierzęta dorosłe wykazujące oznaki udomowienia (traktowane jako bezdomne) i 
kocięta były umieszczane w naszych domach tymczasowych. Kotom takim znajdujemy nowe domy. Tylko nieliczne /starsze, 
schorowane/ z powodu braku zainteresowania ich adopcją pozostają na zawsze jako stali rezydenci. 

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 oraz miłośnikami zwierząt z 
terenu Bielsku-Białej oraz sąsiednich miejscowości m.in.  Buczkowic, Szczyrku. Rycerki Górnej, Andrychowa i okolic, Bystrej, 
Lipowej k/Żywca, Starej Wsi, Ujsoł, Jaworza, Jasienicy, Bier, Oświęcimia,  i Czechowic-Dziedzic.

4. Nasza pomoc jak co roku w znacznej mierze opierała się na poszukiwaniu zwierzętom bezdomnym nowych domów (adopcje). 
Przyjmowaliśmy pod swoją opiekę domowe psy i koty, które utraciły opiekunów stając się tym samym bezdomne. Cześć była 
celowo porzucana, inne uległy wypadkom komunikacyjnym, były chore, kalekie, w zaawansowanym wieku. Podopieczni byli 
przyjmowani do naszych zaprzyjaźnionych domów tymczasowych, w których czekały na nowych właścicieli. Zwierzęta 
przygotowywane do adopcji były socjalizowane, leczone w warunkach domowych lub stacjonarnie w lecznicach wet. 
(hospitalizacja). Dla tych, które były gotowe do adopcji poszukiwaliśmy  nowych domów za pośrednictwem internetowych 
portali ogłoszeniowych. Wymagało to dużego nakładu pracy i czasu. W większości przypadków udało się naszym podopiecznym 
znaleźć nowych opiekunów.

W roku 2018 łącznie udało nam się znaleźć dom dla 133 zwierząt, co potwierdzone zostało 120 umowami adopcyjnymi (część 
umów dot. adopcji więcej niż 1 zwierzęcia). Wśród zwierząt adoptowanych było 109 kotów i 23 psy. Pozostałe przyjęte w ub. 
roku zwierzęta domowe nadal oczekują na adopcję w domach tymczasowych Stowarzyszenia. Część poddanych leczeniu bądź 
zabiegom zwierząt (koty wolno żyjące) zostało wypuszczonych do środowiska naturalnego. Zdarzyło się kilka przypadków 
zwierząt, które pomimo naszych starań i intensywnego leczenia nie przeżyły (przypadki epidemii panleukopenii występującej na 
terenie Bielska-Białej, FIP, białaczka, nowotwory). 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, które trafiło pod bezpośrednią naszą opiekę nie zostało oddane przez nas do schroniska.

5. W 2018 roku działała aktywnie na portalu społecznościowym Facebook nasza grupa o nazwie “ O Braciach Mniejszych - 
ogłoszenia i porady o psach i kotach”. Służy ona integracji lokalnego środowiska i pomocy dla   karmicieli kotów wolno żyjących , 
pasjonatów, hodowców i opiekunów zwierząt domowych, społeczników, wolontariuszy schronisk, osób prywatnie 
pomagających zwierzętom. Pomaga wymianie i poszerzaniu wiedzy i doświadczeń nabytych podczas opieki nad zwierzętami 
domowymi (ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów nierasowych) oraz kotów wolno żyjących służącej poprawie ich 
warunków życia. Propagujemy wiedzę o : prawach zwierząt, prawidłowych zachowania wobec zwierząt w potrzebie, zdrowym 
żywieniu,  walce z bezdomnością, dbałości o bezpieczeństwo. Zachęcamy tam do działań na rzecz kotów wolno żyjących, 
prowadzimy edukację w zakresie adopcji zwierząt bezdomnych i propagujemy sterylizację jako główne działanie ograniczające 
bezdomność wśród zwierząt domowych.  
Grono stale się powiększa o kolejne osoby zainteresowane pomocą zwierzętom. 
https://www.facebook.com/groups/braciamniejsi/

6. Imprezy edukacyjno-promocyjne w roku 2018 organizowane lub
współorganizowane przez Stowarzyszenie, współpraca z instytucjami, mediami, firmami.

W ramach edukacji społecznej propagującej humanitarny stosunek do zwierząt Stowarzyszenie przeprowadziło szereg wydarzeń 
dla mieszkańców oraz wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Współpracowaliśmy z instytucjami publicznymi, szkołami, mediami, 
sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi. Naszym nadrzędnym celem w prowadzonej 
edukacyjnej działalności statutowej jest wzrost świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za zwierzęta, właściwą 
opiekę, humanitarne traktowanie, ograniczanie bezdomności, poszanowanie środowiska i podejmowanie działań w kierunku 
poprawy ich warunków bytowania i zachowania w dobrostanie.

Na cele ogólnopolskiej Akcji ZERWIJMY ŁAŃCUCHY Stowarzyszenie DLA BRACI MNIEJSZYCH zorganizowało w dniu 6.10.2018 r. 
happening. Wydarzenie miało miejsce na Rynku na Wzgórzu. Nasze stoisko odwiedzali bielszczanie wraz z całymi rodzinami. 
Można było zapoznać się z informacją na temat potrzeby istnienia oraz kontynuowania inicjatywy  ZERWIJMY ŁAŃCUCHY, o 
prawach zwierząt, obowiązkach wobec nich wynikających z obowiązującej ustawy. Zainteresowanych adopcją informowaliśmy 
o naszych podopiecznych, którzy są gotowi do zmiany domu. Na stoisku można było wspomóc finansowo nasze starania nad 
poprawą losu bezdomnych zwierząt poprzez przekazanie datków do skarbonki /zbiórka publiczna zarejestrowana/. Dzieci miały 
możliwość malowania wizerunków swoich domowych ulubieńców na papierze oraz wykonania przez artystkę malunku na 
twarzy, ręce. Chętni do wzięcia udziału w głównej części happeningu mogli przykuć się prawdziwym łańcuchem do budy, aby 

Druk: NIW-CRSO 5



lepiej zrozumieć co czuje pies uwiązany przez swojego najlepszego przyjaciela człowieka. Zainteresowani poradami 
behawiorysty mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalisty od zwierząt.
W ciągu całego roku 2018 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 z całej Polski i 
otrzymały pomoc rzeczową (karma) w ramach przeprowadzonych przez w/w fundację akcji zbiórkowych.
W grudniu odbyła się aukcja charytatywna na rzecz naszej organizacji “Mikołajki z Galerią Czarna Owca” w Lanckoronie 
https://www.facebook.com/pg/galeriaczarnaowca/about/. Wydarzenie miało miejsce 1 grudnia 2018 r. i miało na celu 
pozyskanie środków na ratowanie zwierząt. Galerię prowadzą miłośnicy czworonogów, którzy sami posiadają zwierzęta 
adoptowane z trudnych warunków. Klienci i przyjaciele także są zaangażowani w pomoc bezdomnym psom i kotom, stąd pomysł 
na to dobroczynne przedsięwzięcie. Rękodzielnicy i artyści z Lanckorony chętnie przekazali drobne upominki na cel aukcji. Nasza 
organizacja miała okazję zaprezentować swoją działalność podczas spotkania w Galerii. Rozmawialiśmy, edukowaliśmy, 
opowiadaliśmy ciekawe historie naszych podopiecznych.
Na edukacyjne wydarzenie w 2018 r. zostaliśmy także zaproszeni przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. W dniu 8 grudnia z 
okazji Mikołajek w Starej Fabryce odbyły się warsztaty edukacyjne o pomocy zwierzętom poprzedzone czytaniem bajek Jana 
Kotta. Podczas prezentacji mieliśmy okazję porozmawiać z najmłodszymi o naszych podopiecznych, o zachowaniu wobec 
zwierząt, o tym jak można pomóc zwierzętom w okresie zimowym. Odbyła się także zbiórka karmy dla naszych podopiecznych.
Od kwietnia do czerwca 2018 r spotykaliśmy się z dziećmi oraz młodzieżą z Klubu Ulica Kreatywna w Bielsku-Białej. 
Prowadziliśmy warsztaty edukacyjne, na których opowiadaliśmy o naszych podopiecznych, pokazywaliśmy i wyjaśnialiśmy jak 
można pomagać, odpowiadaliśmy na nurtujące pytania.
W dn. 2-3 maja 2018 na zaproszenie organizatora Wielkich Targów Ogrodniczych w Inwałdzie 
https://www.facebook.com/WielkieTargi/ nasza organizacja zaprezentowała swoją działalność na stoisku edukacyjnym. Podczas 
targów przeprowadzono zbiórkę karmy dla podopiecznych oraz dobrowolnych datków na potrzeby bezdomnych zwierząt. 

W dniu 13 grudnia 2018 r. odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Bielsku-Białej. Przeprowadziliśmy dla kilku klas 
zajęcia edukacyjne na temat pomocy zwierzętom bezdomnym. Tematów do rozmowy pojawiło się wiele, dzieci aktywnie i 
chętnie brały udział we wzajemnej wymianie wiadomości na temat swoich doświadczeń. Przybliżyliśmy dzieciom naszą 
działalność, opowiedzieliśmy kilka historii naszych podopiecznych, poruszyliśmy trudne dla dzieci tematy /na miarę ich rozwoju 
oraz świadomości/.
W 2018 r. kolejny rok Dom Kultury w Olszówce. pod kierownictwem Pani Małgorzaty Madej zorganizował zbiórkę karmy i 
akcesoriów dla zwierząt bezdomnych.
Nauczyciele oraz dzieci (i rodzice) klas 1a i 2a ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu) 
zorganizowali zbiórkę karmy dla psów i kotów, zaś 3 klasy gimnazjum zorganizowały sprzedaż ciast z której dochód w kwocie 
310,00 zł został przekazany na konto naszej organizacji. Pod koniec roku 2018 w okresie zimowym szkoła ponownie 
przeprowadziła zbiórkę. Tym razem jednak zostały zebrane ciepłe polary, koce i ręczniki. W sumie szkoła przeprowadziła z 
bardzo pozytywnym efektem trzy zbiórki w ciągu całego roku.
W listopadzie mieliśmy przyjemność przygotować dla podopiecznych ŚCP w Bielsku-Białej cykl czterech warsztatów o tematyce 
związanej z pomocą zwierzętom bezdomnym. Zadanie było przeprowadzone w ramach odpłatnej działalności statutowej. Każde 
z takich spotkań zakończyliśmy sesją fotograficzną naszych podopiecznych, bądź zwierząt zaproszonych wraz z opiekunami. 
Zajęcia odbywały się w dniach od 13 do16 listopada 2018 r. w ramach projektu realizowanego przez ŚCP pn. „Dziecko-Rodzina-
Przyszłość”. Koniec projektu został podsumowany wydaniem okazjonalnego małego albumu fotograficznego, którego kilka zdjęć 
niniejszym prezentujemy. Odwiedziliśmy Świetlicę Środowiskową Nr 2 „Nad Stawami”, Świetlicę Środowiskową Nr 8 „Ster”, 
Świetlicę Środowiskową Nr 5 „Iskierka”, Świetlicę Środowiskową Nr 9 „W Dolinie Wapienicy”. Dzieci w wieku szkolnym należy 
inspirować i zachęcać do samodzielnych, dobrych działań, do naśladowania i prezentowania właściwych zachowań, postaw. Tak 
bardzo ważna jest edukacja. Młode ziarenka chłoną wiedzę jak gąbka wodę. Jeśli się im ją w przyswajalny i właściwy sposób 
przedstawi, kiedyś jako dorośli będą w stanie dbać o świat i wszelkie istoty żyjące w sposób właściwy oraz przeciwdziałać 
wszelkim przejawom dewastacji przyrody. Od lat odwiedzamy ośrodki nauczania i opiekuńcze by rozwijać w młodych ludziach 
empatię, zarażać naszą pasją, oswajać ze zwierzętami, zachęcać do działania i wolontariatu w przyszłości. Z chęcią bierzemy 
udział w takich akcjach. Jeśli tylko znajdziemy czas, z pewnością odwiedzimy inne świetlice, szkoły, przedszkola. Piszcie do nas 
jeśli jesteście zainteresowani edukacyjnym spotkaniem na temat opieki nad zwierzętami. Edukacja jest jednym z podstawowych 
działań statutowych i na ten cel staramy się zawsze znaleźć miejsce w naszym codziennym rozkładzie zajęć.
W 2018 r. Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej konsultując projekt Programu Opieki Nad 
Zwierzętami Bezdomnymi na terenie Gminy Bielsko-Biała. Spotkaliśmy się z przedstawicielami tut. Gminy celem przedstawienia 
propozycji usprawniających pomoc kotom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym z terenu Bielska-Białej. Udało się nam z 
sukcesem doprowadzić do wdrożenia pilotażowego projektu finansowania sterylizacji kotów/psów właścicielskich oraz 
czipowania ze środków gminnych. Ponadto na potrzeby kotów wolno żyjących gmina zakupiła pierwsze domki drewniane. W 
2016 r. część gmin w Polsce wprowadziła pilotażowe programy sterylizacji i czipowania kotów i psów posiadających właścicieli. 
Jako że wyznajemy zasadę wzorowania się na lepszych i sprawdzonych rozwiązaniach zaproponowaliśmy aby w naszej gminie 
wdrożono podobny program. Składając uwagi do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na 
terenie Gminy Bielsko-Biała już na 2016 r. przedstawiliśmy tutejszemu Urzędowi szereg dokumentów i artykułów prasowych 
opisujących doświadczenia innych miast w powyższym zakresie zakresie. Podaliśmy również argumenty przemawiające za 
słusznością naszych pomysłów.
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W 2016 oraz 2017 r. Gmina podeszła do naszych pomysłów sceptycznie. Jednak nie zraziło nas to i w roku 2018 nadal 
pracowaliśmy nad tym aby przekonać władze miasta do słuszności naszych koncepcji. Po dwóch latach od powstania ww. 
pomysłów udało się wdrożyć program sterylizacji kotów i psów właścicielskich oraz zakupić domki dla kotów wolno żyjących. 
Program spotkał się z bardzo żywym zainteresowaniem mieszkańców.Praca społeczna przynosi nam wiele satysfakcji. Każdy 
wolontariusz wie jednak, że sukces zazwyczaj okupiony jest trudem, wymaga dużego zaangażowania, cierpliwości oraz pokory. 
Nie zawsze wszystko od razu się udaje. Dzięki naszej determinacji dziś mamy się czym pochwalić. Wdrożenie programu 
sterylizacji zwierząt właścicielskich, czipowanie oraz zakup domków dla kotów wolno żyjących o co zabiegaliśmy od 2016 roku 
znalazło w tym roku poparcie wśród urzędników. Przyznanie w 2018 roku środków na te cele to niewątpliwy sukces organizacji 
w społecznej działalności charytatywnej. Dla naszych czytelników, darczyńców jest to dowód, że dbamy rok do roku o poprawę 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wolontariuszom, działaczom organizacji prozwierzęcych działających na terenie innych 
gmin nasze doświadczenia mogą posłużyć jako wskazówka jak wprowadzić podobne rozwiązania w Waszych miejscowościach.
12. Współpraca w 2018 roku ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz wolontariuszami tej placówki 
polegała na: propagowaniu i zachęcaniu do adopcji zwierząt schroniskowych (różne formy realizacji), konsultowanie działań 
mających na celu poprawę kondycji i warunków zwierząt przebywających w schronisku, pomoc przy poszukiwaniu domów 
adopcyjnych dla zwierząt, pokrywaniu kosztów leczenia, pomoc przy wyłapywaniu wolno żyjących kotów do sterylizacji, 
interwencjach.
 
13. Współpraca z mediami w roku 2018 sprowadzała się do brania udziału w audycjach Radia Bielsko pt. “Przygarnij Zwierzaka”, 
w których przedstawiamy naszych podopiecznych do adopcji, udzielamy porad, wypowiadamy się na temat sytuacji zwierząt 
bezdomnych i opieki nad nimi.
     
     Bardzo ważne było dla nas rozpoczęcie współpracy z lokalną gazetą “Bielski Rynek”, w wyniku której rozpoczęła się publikacja 
artykułów w temacie opieki nad zwierzętami oraz zdjęć, których autorami są członkowie naszej organizacji. Serdecznie 
dziękujemy Agacie Rucińskiej oraz Zbigniewowi Wójcikowi za chęć wprowadzenia do gazety treści edukacyjnych o opiece nad 
zwierzętami.
 
14. Kontynuowaliśmy w 2018 r. stałą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi oraz przedsiębiorcami prywatnymi. 
 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za duży wkład w poprawę zdrowia naszych podopiecznych lekarzom weterynarii z 
następujących lecznic:
 
Przychodni Weterynaryjnej AS z Bielska-Białej (www.watrobawet.pl), 
 
Przychodni CZTERY ŁAPY z Bielska-Białej (http://weterynarzczterylapy.pl/),
 
Przychodni ROCH-VET  z Mazańcowic (http://roch-vet.pl/)
 
Przychodni SZEWSKA 12 z Andrychowa (http://www.foksterier.pl/).
 
Za wsparcie finansowe dziękujemy następującym przedsiębiorcom prywatnym : 
 
sklep VIPET (www.vipet.pl), Hurtownia Kosmetyków Profesjonalnych (http://hurtowniakosmetykow.com/ ), sklep KAKADU.
 
   Dziękujemy firmie BOSCH PETFOOD POLSKA Bosch Petfood Polska    https://www.facebook.com/boschpetfoodpl/ , która za 
pośrednictwem wyłącznego dystrybutora karm BOSCH na Polskę – firmy PPHU EWENEMENT http://www.ewenement.pl/ – 
przekazała naszym psim staruszkom 100 kg karmy suchej BOSCH SENIOR  Wielkie dzięki dla Darczyńców za okazane serducho i 
cenne wsparcie dla naszych podopiecznych.
 
     Jesteśmy wdzięczni, że w potrzebie lub w trudnych chwilach możemy liczyć na pomoc poligraficzną  właścicieli Drukarni 
ABEZET w Bielsku-Białej http://www.abezet.pl/  W szczególności zaś dziękujemy Pani Patrycji Kocoń  Oni nigdy nie odmawiają 
nam wsparcia . W nagłych sprawach, gdy chodzi choćby o pilny druk ogłoszeń o zaginięciu zwierzaka zawsze możemy liczyć na 
natychmiastową pomoc. 
 
     Serdecznie dziękujemy firmie Partner in Pet Food Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie https://www.ppfeurope.com/ za 
przekazane wsparcie dla naszych podopiecznych.Codziennie pod naszą opieką jest kilkadziesiąt zwierząt, bezdomnych i chorych, 
psów i kotów.Wydatki na utrzymanie i zakup choćby karmy czy żwirku są znacznym kosztem dla nas.Dlatego każdy taki gest jak 
przekazanie karmy czy wpłaty darowizn są wielką dla nas pomocą.Dzięki takim firmom lub osobom prywatnym możemy trafić z 
pomocą do większej ilości potrzebujących.
 
 
15. Współpracowaliśmy w 2018 roku z karmicielami i miłośnikami zwierząt. Świadczyliśmy (tak jak dotychczas) pomoc w 
dokarmianiu, sterylizacjach, leczeniu, poszukiwaniu domów, przejmowanie opieki nad zwierzętami nie mogącymi wrócić na 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

wolność, interwencje w sprawie niehumanitarnego traktowania zwierząt.
     Coraz częściej zdarzały się przypadki młodych ludzi, którzy zawierając związek małżeński pomyśleli aby swoje święto połączyć 
z dobroczynnością dla zwierząt. W ubiegłym roku kilka par zdecydowało się przeprowadzić podczas wesela zbiórki karmy lub 
środków finansowych na rzecz naszych podopiecznych. Są to pomysły godne pochwały i naśladowania. Nie wiążą się one z 
żadnym dodatkowym obciążeniem gdyż goście przekazują datki lub karmę zamiast kwiatów. 
16.Aktywnie propagowaliśmy nasze działania na stronach internetowych i 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
Ratujemy Zwierzaki        (https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ ) 
Fani Mani             (https://fanimani.pl/) 
OLX                 (www.olx.pl) 

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. 

V. Działania interwencyjne podejmowane w 2018 r.  w celu poprawienia warunków opieki nad zwierzętami.

Stowarzyszenie podejmowało działania interwencyjne na terenie powiatu bielskiego oraz sąsiednich.  Najczęściej dotyczyły one 
nieodpowiednich warunków w jakich zwierzęta przebywały, ich złej kondycji zdrowotnej. Były też zgłoszenia o zwierzętach 
porzuconych. W zdecydowanej większości przypadków doprowadziliśmy do poprawy warunków dotychczasowego bytowania 
lub też właściciele przekazali nam zwierzę, celem znalezienia mu nowego domu. W roku 2018 przeprowadziliśmy 124 takich 
interwencji na terenie: Bielska-Białej, Jasienicy, Jaworza, Bier, Mesznej, Pietrzykowic, Kóz, Brzezinki k/Wielkiej Puszczy, Porąbki, 
Tresnej, Hecznarowic, Międzyrzecza, Żywca, Mazańcowic, Buczkowic, Szczyrku, Rycerki Górnej, Jeleśni, LIpowej, Wisły, Starej 
Wsi, Oświęcimia, Andrychowa.  W wielu przypadkach zgłoszeń za pośrednictwem poczty Facebook udzieliliśmy porad i pomocy 
osobom przesyłającym zapytania. Zgłaszający uzyskali pomoc lub poradę, w uzasadnionych przypadkach zostały podjęte 
stosowne działania. W zdecydowanej większości z pozytywnym rezultatem rozpatrzono większość zgłoszeń. W roku 2018 było 
ich 46 sztuk.
Wszystkie zgłoszone przypadki zakończyły się udzieleniem zwierzętom pomocy w różnej formie.
W wyniku podejmowanych w 2018 r. działań i interwencji udzielono pomocy łącznie ponad 618 zwierzętom  (511 kotom, 104 
psom oraz gołębiowi, kozie i szczurkowi).
Pomoc polegała na: zabiegach weterynaryjnych (leczenie chorób, operacje chirurgiczne, diagnostyka, profilaktyka przeciw 
pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym), sterylizacjach, czipowaniu, przekazywaniu wsparcia rzeczowego (karma, budy dla 
psów, domki zimowe dla kotów wolno żyjących), edukacji w kwestii właściwej opieki i humanitarnego traktowania zwierząt. 
Kilka interwencji okazało się szczególnie trudnych, wymagających długotrwałego całorocznego zaangażowania naszych 
wolontariuszy. Miejsca takie otoczyliśmy stałą opieką. Nasi wolontariusze musieli monitorować w dłuższym okresie czasu stan 
zwierząt oraz prowadzić działania służące poprawie ich warunków życia. W takich sytuacjach prowadzimy intensywną edukację 
wśród opiekunów, która w przyszłości powinna zapobiec ponownym niehumanitarnym zachowaniom wobec zwierząt.
Pewna grupa zwierząt musiała zostać na stałe odebrana opiekunom, którzy w niewłaściwy sposób sprawowali opiekę nad nimi, 
zadawali im cierpienie bądź nie byli w stanie opiekować się nimi wystarczająco. Zwierzęta te trafiały najpierw do domów 
tymczasowych, a w końcu znajdowały nowy, bezpieczny dom. Żadne z tych zwierząt nie zostało przez nas przekazane do 
schroniska.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

inni odbiorcy to zwierzęta w ilości blisko 618 osobników

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

30465

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1 . Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne 
"Dla Braci Mniejszych" w 2018 r.
prowadziło aktywną działalność statutową na 
terenie Bielska-Białej i przyległych powiatów. 
Sporadycznie działania członków lub 
wolontariuszy prowadzone były na terenie 
całego województwa śląskiego oraz innych 
województw.

2 . Działania Stowarzyszenia zakwalifikowane są 
do działalności „ ochrona i
opieka nad zwierzętami” /symbol 44/ i na tą 
aktywność  organizacja 
wydatkowała najwięcej środków.
Zdecydowana większość zwierząt, które w roku 
2018 trafiły pod naszą opiekę, to zwierzęta 
pochodzące z rejonu Bielska-Białej i okolic. 
Zostały one  przyjęte interwencyjnie na 
podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób 
prywatnych, wolontariuszy, karmicieli, 
sympatyków Stowarzyszenia, Darczyńców, 
gabinetów weterynaryjnych i urzędników 
miejskich (telefonicznie, e-mailowo, poprzez 
wiadomości kierowane do naszej strony 
Facebook). Przyjmując je do swoich domów 
tymczasowych uchroniliśmy je przed trwałym 
kalectwem, śmiercią lub eutanazją na skutek 
nieleczonych chorób i urazów. Zwierzętom, które 
nie zostały przyjęte pod nasze skrzydła (gdyż 
ilość miejsc dla podopiecznych jest ograniczona) 
pomogliśmy w inny sposób: opłacając koszty 
leczenia, sterylizacji, profilaktyki, poszukując 
domów stałych, wykonując sesje zdjęciowe i 
tworząc ogłoszenia adopcyjne.

94.99.Z 53 820,25 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 promocja i organizacja wolontariatu

Działania statutowe prowadzono także w 
zakresie działalności opisanej jako: „edukacja 
ekologiczna, promowanie zrównoważonego 
rozwoju” /symbol 45/. 3 . Działania statutowe 
skierowane były do : zwierząt bezdomnych oraz 
kotów wolno żyjących, karmicieli /opiekunów 
społecznych kotów wolno żyjących/, właścicieli 
zwierząt, których trudna sytuacja finansowa 
utrudniała właściwą opiekę nad zwierzętami 
domowymi, opiekunów, którzy w sposób 
niehumanitarny traktowali zwierzęta lub 
dopuszczali się aktów przemocy wobec nich /w 
takich przypadkach udowodnionego znęcania się 
organizacja każdorazowo podejmowała 
interwencje/, dzieci, młodzieży ze szkół, 
placówek szkolno-wychowawczych, 
mieszkańców, społeczności lokalnej, miłośników 
zwierząt /popularyzacja tematyki zwierzęcej i 
edukacja poprzez stronę www i Facebook/, 
urzędników w ramach współpracy z gminami w 
sprawach dot. programu opieki nad zwierzętami 
itp.
W 2018 roku działała aktywnie na portalu 
społecznościowym Facebook nasza grupa o 
nazwie “ O Braciach Mniejszych - ogłoszenia i 
porady o psach i kotach”. Służy ona integracji 
lokalnego środowiska i pomocy dla   karmicieli 
kotów wolno żyjących , pasjonatów, hodowców i 
opiekunów zwierząt domowych, społeczników, 
wolontariuszy schronisk, osób prywatnie 
pomagających zwierzętom. Pomaga wymianie i 
poszerzaniu wiedzy i doświadczeń nabytych 
podczas opieki nad zwierzętami domowymi.

85.59.B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Sporadycznie wykonywana jest zgodna z 
ustawą i przepisami działalność statutowa 
odpłatna. W roku 2018 podpisano jedną 
umowę z instytucją publiczną o wykonanie 
odpłatnego zadania statutowego na kwotę 
600,00 zł.
W listopadzie mieliśmy przyjemność 
przygotować dla podopiecznych ŚCP w 
Bielsku-Białej cykl czterech warsztatów o 
tematyce związanej z pomocą zwierzętom 
bezdomnym. Zadanie było przeprowadzone 
w ramach odpłatnej działalności statutowej. 
Każde z takich spotkań zakończyliśmy sesją 
fotograficzną naszych podopiecznych, bądź 
zwierząt zaproszonych wraz z opiekunami. 
Zajęcia odbywały się w dniach od 13 do16 
listopada 2018 r. w ramach projektu 
realizowanego przez ŚCP pn. „Dziecko-
Rodzina-Przyszłość”. Koniec projektu został 
podsumowany wydaniem okazjonalnego 
małego albumu fotograficznego, którego 
kilka zdjęć niniejszym prezentujemy. 
Odwiedziliśmy Świetlicę Środowiskową Nr 2
 „Nad Stawami”, Świetlicę Środowiskową Nr 
8 „Ster”, Świetlicę Środowiskową Nr 5 
„Iskierka”, Świetlicę Środowiskową Nr 9 „W 
Dolinie Wapienicy”. Dzieci w wieku 
szkolnym należy inspirować i zachęcać do 
samodzielnych, dobrych działań, do 
naśladowania i prezentowania właściwych 
zachowań, postaw. Tak bardzo ważna jest 
edukacja. Młode ziarenka chłoną wiedzę jak 
gąbka wodę. Jeśli się im ją w przyswajalny i 
właściwy sposób przedstawi, kiedyś jako 
dorośli będą w stanie dbać o świat i 
wszelkie istoty żyjące w sposób właściwy

94.99.Z 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 137 077,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 137 016,61 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 60,76 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 82 596,36 zł

2.4. Z innych źródeł 60,76 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 53 820,25 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 53 820,25 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 600,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

600,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

240,00 zł

78 059,72 zł

-60,00 zł

4 356,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -21 059,04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 158 112,65 zł 53 820,25 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

158 075,65 zł 53 820,25 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

37,00 zł 0,00 zł

1 leczenie, hospitalizacja – wydano 24.370,38 zł
badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 5.079,25 zł
żywienie, karma specjalistyczna wet. – wydano 4.135,94 zł
żywienie - karma bytowa – wydano 5.406,07 zł
usługa hotelikowania - 2.244,80 zł
zakup leków wet. w aptekach - 312,56 zł 
zakup żwirku dla kotów - 500,17 zł
akcesoria (klatki kenelowe, klatki-łapki i in.) - 520,54 zł
budowa domków dla kotów - 158,02 zł

42 727,73 zł

2 sterylizacje, zabiegi - wydano 3.006,00 zł 3 006,00 zł

3 szczepienia ochronne i obowiązkowe – wydano 4.918,96 zł 4 918,96 zł

4 profilaktyka przeciw pasożytom – wydano 3.167,56 zł 3 167,56 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

137 016,61 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

20 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 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1 ŚCP Projekt pn. „Dziecko-
Rodzina-Przyszłość”

Zadanie było przeprowadzone 
w ramach odpłatnej działalności 
statutowej. Każde z takich 
spotkań zakończyliśmy sesją 
fotograficzną naszych 
podopiecznych, bądź zwierząt 
zaproszonych wraz z 
opiekunami. Zajęcia odbywały 
się w dniach od 13 do16 
listopada 2018 r. w ramach 
projektu realizowanego przez 
ŚCP pn. „Dziecko-Rodzina-
Przyszłość”. Koniec projektu 
został podsumowany wydaniem 
okazjonalnego małego albumu 
fotograficznego, którego kilka 
zdjęć niniejszym prezentujemy.

Środowiskowe Centrum Pomocy w 
Bielsku-Białej

600,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aneta Skorek-Czyżewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON 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

2019-09-12
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