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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

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

2009-03-02

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

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

Irena Ziemska Członek Zarządu TAK

Elżbieta Mazurek Członek Zarządu TAK

Dariusz Dzida Członek Zarządu 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)                       

1. Działania niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom domowym oraz 
kotom wolno żyjącym w roku 2019 były możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu otrzymanemu od Darczyńców: w postaci darowizn i 
wpływom z 1 % podatku.
Jednocześnie należy podkreślić, że cele statutowe mogły być zrealizowane 
bowiem stowarzyszenie mogło liczyć na stałą, codzienną, społeczną, non-
profit pracę członków stowarzyszenia i wolontariuszy.

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 %, 

W celu pozyskania Darczyńców Stowarzyszenie publikowało w internecie 
informacje o aktualnie prowadzonych działaniach w zakresie niesionej 
pomocy zwierzętom bezdomnym i potrzebach finansowych z tym 
związanych.   
Treści ukazywały się na: 
- stronie internetowej organizacji www.braciamniejsi.com.pl, 
- stronie stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook 
https://pl-pl.facebook.com/dlabracimniejszych, 
- na portalu „Dogomania" http://www.dogomania.com/forum/, 
- na portalu ratujemyzwierzaki.pl www.ratujemyzwierzaki.pl,
- na portalu pomagam.pl https://pomagam.pl/,
- w artykułach prasy lokalnej,

Powyżej wymienione media są przestrzenią publiczną, gdzie sukcesywnie i 
stale prezentujemy naszych podopiecznych celem pozyskania dla nich 
różnorodnej pomocy: środków na leczenie, pomocy rzeczowej, opiekunów 
wirtualnych, rodzin adopcyjnych, domów tymczasowych itp.

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
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psom i kotom. 
Ze względu na ogromne lokalne potrzeby większość zwierząt, które w roku 2019 trafiły pod naszą opiekę pochodziła 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 (ilość miejsc dla podopiecznych jest ograniczona) pomogliśmy w inny sposób: opłacając 
koszty leczenia, sterylizacji, profilaktyki, poszukując domów stałych, wykonując sesje zdjęciowe, tworząc ogłoszenia adopcyjne, 
udzielając opiekunom pomocy rzeczowej. 

Od wielu lat mamy pod opieką 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. Zdarza się czasem w 
ciągu roku, że starsze, schorowane zwierzę odchodzi. Pojawiają się też nowe, przewlekle chore przypadki, które przyjmujemy. 
Każde z nich, ze względu na charakter swoich schorzeń nie mogłoby być efektywnie leczone i rehabilitowane w schronisku. W 
grupie tych zwierząt znajdują się m. in. tacy nas: 
● 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),
● 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).

Miejsc dla zwierząt potrzebujących pomocy zawsze jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, choć staramy się o pozyskiwanie 
nowych domów tymczasowych.

W roku 2019 ogólna liczba zwierząt, którym udzieliliśmy szeroko pojętej pomocy to minimum 581 kotów i psów, 1 gołąb.
Części zwierząt (kilkadziesiąt kotów wolno żyjących oraz psów właścicielskich w trudnej sytuacji) zapewnialiśmy pomoc 
rzeczową (cykliczną lub jednorazową): karma, budy, środki p. pasożytom wewn. i zewn., akcesoria itp., pomoc behawioralną 
(wsparcie specjalisty) lub w postaci społecznej pracy członków i wolontariuszy (porządkowanie miejsca bytowania, poprawa 
warunków itp.). 

Wydatki  na cele pomocy zwierzętom są każdorazowo udokumentowane fakturami VAT z: lecznic weterynaryjnych, aptek, hoteli 
dla zwierząt, sklepów z żywnością dla zwierząt i akcesoriami itd.. 
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 2019 roku aktywnie kontynuowało program kastracji zwierząt bezdomnych oraz 
kotów wolno żyjących. 
Prowadzenie działań 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 
kastracji, ale 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.

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 
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wolno żyjących, część kastracji 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 2019”. 
W 2019 r. w ramach współpracy z sąsiednimi Gminami doprowadziliśmy do kastracji kilku kotek w terenu Gminy Jasienica, 
Jaworze i Czechowice-Dziedzice.   
W omawianym roku sprawozdawczym wykonaliśmy zabiegi u 81 zwierząt, które pokryte zostały z własnych środków 
finansowych. 

Gmina Bielsko-Biała oraz okoliczne gminy nie pokrywają kosztów leczenia, kosztów profilaktyki p. pchłom, kleszczom, szczepień 
u zwierząt, które są poddawane zabiegom kastracji w ramach środków pochodzących z budżetu gminy. 

Dlatego nasza organizacja w przypadkach, które zostały nam zgłoszone i wymagały wykonania w/w profilaktyki, leczenia, 
hospitalizacji przywiezionego na zabieg zwierzęcia pokrywała takie koszty z własnych środków finansowych. 

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. 
Czasem potrzebna była pomoc rzeczowa, wsparcie prawne, edukacyjne, z zakresu behawioryzmu, lub zwyczajna rozmowa, 
obecność. 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.

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. 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 2019 łącznie udało nam się znaleźć dom dla 167 zwierząt, co potwierdzone zostało 130 umowami adopcyjnymi (część 
umów dot. adopcji więcej niż 1 zwierzęcia). 

Wśród zwierząt adoptowanych było 149 kotów i 17 psów, 1 gęś.

Część zwierząt przyjętych w ub. roku pod opiekę stowarzyszenia nadal oczekuje na adopcję w domach tymczasowych 
Stowarzyszenia. 
Koty wolno żyjące poddane leczeniu bądź zabiegom kastracji zwierząt zostały wypuszczone 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). 
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. 

5. W 2019 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/
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6. Imprezy edukacyjno-promocyjne w roku 2019 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.

W ciągu całego roku 2019 stowarzyszenie organizowało lub wzięło udział w kilku ważnych wydarzeniach. Oto kilka 
najważniejszych. 
1. “Wielkanocne koszykowanie” oraz “Świąteczne koszykowanie” z krakowską Fundacją Pomocy Zwierzętom “Stawiamy na 
Łapy” (http://stawiamynalapy.pl). Nasi podopieczni (zwierzęta zgłoszone do projektu) byli beneficjentami pomocy miłośników 
zwierząt z całej Polski i otrzymały pomoc rzeczową (karma) od Darczyńców w ramach przeprowadzonych przez fundację w/w 
akcji.
2. Nasze stowarzyszenie zaprezentowało się 1 sierpnia 2019 r. podczas Festiwalu Kwaśnicy w Bielsku-Białej. Dzięki wsparciu 
Karczmy Rogata i sercu Darczyńców udało się uzbierać 1714,09 zł (datki do skarbonek). Serdecznie dziękujemy organizatorom za 
zaproszenie. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Sabiny Cul z Karczmy Rogata, która była pomysłodawczynią tej akcji 
pomocy.
3. Wystawa cyklu malarstwa Pani Urszuli Klimczak pt. “KOTY” w Klubokawiarni Akwarium. Na zaproszenie bielskiej malarki 
zarząd naszego stowarzyszenia wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat pomocy zwierzętom bezdomnym. Bielska malarka 
część pięknej kolekcji przekazała na cele dobroczynne pomocy naszym podopiecznym. W lutym 2019 r. w Klubokawiarni 
Akwarium w Bielskiej Galerii BWA przez cały miesiąc można było obejrzeć ciekawą kocią wystawę. Autorka zaprezentowała 
swój nowy cykl obrazów. Motywem przewodnim były oczywiście koty, których artystka jest szczerą wielbicielką. Oprócz tej 
inspiracji, do pracy nad kolekcją skłoniła ją także chęć pomocy bezdomnym mruczkom. To nie pierwszy raz, gdy znaczną część 
swojej twórczości przekazuje na cele dobroczynne. Pani Urszula to Dobry Duch tych miłych stworzeń i nasz wieloletni 
darczyńca. Można powiedzieć, że prawie od początku wspiera działalność stowarzyszenia. Kocie obrazy służą dobrej sprawie i 
pomogły już nie raz uratować zwierzęce życie w potrzebie. 
4. Międzynarodowy Dzień Bezdomnych Zwierząt 4 kwietnia 2019 r. . W dniu 6 kwietnia 2019 r. nasze stowarzyszenie oraz 
Fundacja OnBoard zorganizowały w bielskiej Galerii Sfera wydarzenie dla miłośników zwierząt. Podczas akcji odbyło się dużo 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Odbyła się prezentacja charytatywnych obrazów Pani Urszuli Klimczak z cyklu “KOTY” połączona z 
aukcją na rzecz bezdomnych zwierząt. Przygotowaliśmy kilka stref aktywności : Strefa Art – warsztaty dla dzieci, Aktywna Strefa 
Longboard, Strefa Majsterkowicza, Foto-Budka, Strefa Rozmowna – pogaduchy przy kawie. Wyjątkowymi gośćmi tego wieczoru 
były nasze kociaki i psiaki.
5. Wolontariat Dla Braci Mniejszych - prezentacja stowarzyszenia i zbiórka datków na VIII Pucharze Reksia w dniu 3 lutego 2019. 
Dzięki uprzejmości organizatora zawodów oraz wsparciu Karczmy Rogata udało nam się wspólnymi siłami zebrać kwotę 997,50 
zł. Częstowaliśmy gości trzema pysznymi zupami przygotowanymi przez bielską Karczmę Rogata. Cała impreza odbywała się na 
stoku Dębowca. Dziękujemy organizatorowi -  Klubowi Sportowemu LIVE za zaproszenie. Pani Sabinie Cul z Karczmy Rogata 
dziękujemy za pomysł na pozyskanie środków na leczenie podopiecznych stowarzyszenia i przygotowanie naszego udziału 
podczas tej imprezy. Jeśli chcielibyście poznać więcej smacznych potraw przygotowywanych w Karczmie Rogata oraz 
doświadczyć jak miło spędza się tam czas z rodziną lub przyjaciółmi gorąco Wam polecamy odwiedzenie tego miejsca. Powiemy 
Wam jeszcze, że Karczma Rogata to miejsce, gdzie przychylnie patrzy się na każde zwierzę. Możecie śmiało udać się tutaj w 
odwiedziny z psem. Ekipa Rogatej dokarmia koty, ptaki i nie przejdzie obojętnie obok potrzebującego zwierzęcia. Takie miejsca 
lubimy polecić.
6. Wydarzenie Dla Braci Mniejszych z okazji Międzynarodowego Dnia Kota obchodzonego w dniu 17 lutego. Obchodziliśmy je w 
sobotę 16 lutego 2019 r. czyli dzień przed właściwym Dniem Kota (z powodu wolnej niedzieli). W Galerii SFERA w Bielsku-Białej 
odbyło się mnóstwo atrakcji dla dzieci dużych i małych. Przygotowaliśmy także także kilka ciekawych zajęć dla dorosłych. Nasi 
goście mogli wybrać odwiedzenie i pobyt w kilku warsztatowo-aktywnych strefach :
- Strefa Rozmowna : kawa, dobre ciacho i pogaduchy o naszych futrzakach
- Strefa Foto-Literacka : prezentacja zdjęć Waszych pupilów i krótkich form literackich o kotach
- Strefa Aktywna : aktywność fizyczna na torze longboardowym
- Strefa Malowna : konkurs malarski z nagrodami
- Strefa Majsterkowicza : wspólne budowanie drapaka dla kota
- Strefa Relaksu : malowanie twarzy i każdy odpoczywa na swój sposób
- Edu – ciekawostki i zagwozdki : rozmowy na tematy kocie, prezentacja Europejskiej Deklaracji Praw Zwierząt.
Wyjątkowymi gośćmi tego wydarzenia były nasze podopieczne (aktualne lub już adoptowane) kociaki. Do kociej skarbonki /w 
ramach zgłoszonej zbiórki publicznej/ Darczyńcy wrzucili datki na łączną kwotę 682,50 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli 
wesprzeć potrzebujące zwierzęta. Nasze wydarzenie współorganizowała Fundacja  OnBoard 365 – Academy Foundation. 
Serdecznie dziękujemy Dominice i Mariuszowi za współpracę, oddanie przestrzeni fundacyjnej na czas wydarzenia, pomysły, 
pracę nad przygotowaniem i prowadzeniem Dnia Kota, za ogromne serce dla zwierząt. 
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7.  W 2019 r. kolejny rok Dom Kultury w Olszówce pod kierownictwem Pani Małgorzaty Madej zorganizował zbiórkę karmy i 
akcesoriów dla zwierząt bezdomnych. 
8. W 2019 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. 
9. W 2019 roku współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz wolontariuszami tej placówki jak co 
roku 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.
10. Współpraca z mediami w roku 2019. Bardzo ważne było dla nas rozpoczęcie współpracy z lokalną gazetą “Bielski Rynek”, w 
wyniku której rozpoczęła się publikacja artykułów w temacie opieki nad zwierzętami. Serdecznie dziękujemy Agacie Rucińskiej 
oraz Zbigniewowi Wójcikowi za chęć wprowadzenia do gazety treści edukacyjnych o opiece nad zwierzętami. Najważniejsze w 
naszej współpracy było ukazanie się w majowym numerze miesięcznika „Bielski Rynek” naszego artykułu pt. „Kocie Anioły”. Tym 
tekstem chcieliśmy uhonorować wszystkie karmicielki i karmicieli z Bielska-Białej i okolic, dzięki którym wolno żyjące i 
bezdomne koty mają szansę na trochę lepsze życie ,a niektóre na własny, bezpieczny i ciepły dom.
11. Kontynuowaliśmy w 2019 r. stałą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi. Poniżej wymienimy lecznice współpracujące 
najczęściej. 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/).

Przychodnia weterynaryjna Doktor BADA z Bielska-Białej (https://pl-pl.facebook.com/przychodniabada) 

 
12. Jak zawsze tak i w 2019 pomagaliśmy karmicielom i miłośnikom zwierząt. Świadczyliśmy pomoc w dokarmianiu, 
sterylizacjach, leczeniu, poszukiwaniu domów, przejmowanie opieki nad zwierzętami nie mogącymi wrócić na wolność, 
interwencje w sprawie niehumanitarnego traktowania zwierząt.

13. 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
Pomagam.pl https://pomagam.pl/org/dlabracimniejszych
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 2019 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 2019 przeprowadziliśmy 103 takich 
interwencji na terenie: Bielska-Białej, Żywca, Andrychowa, Szczyrku oraz innych okolicznych gmin. W wielu przypadkach 
zgłoszeń (telefonicznych, za pośrednictwem poczty Facebook, poczty e-mail) udzieliliśmy efektywnych porad i zdalnej pomocy 
osobom zgłaszającym zwierzęta. W uzasadnionych pilnych przypadkach niezwłocznie zostały podjęte stosowne działania. W 
zdecydowanej większości z pozytywnym rezultatem rozpatrzono większość zgłoszeń. 
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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

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  581 osobników,
a/ dzięki ofiarom darczyńców wszystkim zwierzętom Stowarzyszenie zapewniło pomoc w 
zakresie leczenia weterynaryjnego lub profilaktykę zdrowotną oraz stały dom adopcyjny, co jest 
udokumentowane sporządzeniem 167 umów adopcyjnych,

b/w kilkunastu przypadkach nasze działania nie powiodły się, ciężko chore lub ranne zwierzęta 
odeszły same lub zostały poddane eutanazji,

c/ koty wolno żyjące nie rokujące udomowienia zostały wypuszczone na
wolność w

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

30794

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Zgłoszone przypadki zakończyły się udzieleniem zwierzętom pomocy w różnej formie. 
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. 
Nasi wolontariusze musieli monitorować w dłuższym okresie czasu stan zwierząt oraz prowadzić działania służące poprawie ich 
warunków życia.

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 . W roku 2019 Stowarzyszenie Humanitarno-
Ekologiczne "Dla Braci Mniejszych"
prowadziło aktywną działalność statutową na 
terenie Bielska-Białej i przyległych powiatów. W 
niektórych przypadkach 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. 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 społecznych tj. opiekunów 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,
- urzędników w ramach współpracy z gminami w 
sprawach dot. programu opieki nad zwierzętami 
itp.

94.99.Z 59,00 zł
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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 zysków i strat) 165 130,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 165 130,67 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 0,14 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 105 216,17 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 59 914,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

0,14 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 59 914,50 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

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

1 Statystyka wydatków statutowych (na podstawie faktur) zaliczonych jako poniesione z wpływów 1 
% obejmuje okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

Struktura wydatków:
1. leczenie, hospitalizacja – wydano 20.140,89 zł
2. sterylizacje – wydano 3.529,30 zł
3. zabiegi chirurgiczne – 575 zł
4. zabiegi inne – 258 zł
5. szczepienia ochronne i obowiązkowe – wydano 6.320 zł
6. leczenie przeciwpasożytnicze – wydano 4.253,75 zł
7. diagnostyka : badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 5.190 zł
8. żywienie – karma bytowa i weterynaryjna– wydano 10.440,31 zł
9. usługa hotelikowania – 8.209,86 zł
10.  zakup żwirku dla kotów – 997,39 zł

W 2019 r. przybyło leczonych zwierząt, zostało wydane więcej na profilaktykę i leczenie 
przeciwpasożytnicze. Większa kwota za hotelikowanie spowodowana jest  przyjęciem pod naszą 
opiekę kilku psów z bardzo złych warunków, które mają problemy behawioralne i z tego powodu 
ich adopcje są znacznie utrudnione. Wolontariusze pracują z psami nad poprawą ich zachowań 
społecznych.

Za przekazany przez podatników 1% mogliśmy leczyć i pomóc w 2019 r. znacznej liczbie 
potrzebujących zwierząt. Każda wpłata jest w pierwszej kolejności przeznaczana na leczenie, gdyż 
jest ono niezbędne. Gdy pozwalają na to warunki finansowe pokrywamy z wpływów koszty 
zakupu karmy, koszty hotelikowania zwierząt bezdomnych, koszty zakupy niezbędnych akcesorii. 
W 2019 r. bardzo wiele zwierząt trafiło do nas w trudnym stanie i z niepewnymi rokowaniami. 
Wszystkie zwierzęta, które przyj

59 914,50 zł

w 
tym:

200,00 zł

86 527,87 zł

0,00 zł

18 488,30 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 14 375,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 155 029,07 zł 59 914,50 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

150 755,19 zł 59 914,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 251,39 zł

22,49 zł 0,00 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

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

165 130,67 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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
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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 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

8 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)

25 osób

w 
tym:

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

25 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 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

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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, Irena 
Ziemska, Elżbieta Mazurek, Dariusz 

Dzida
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-12
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