
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. TYCHY

Powiat M. TYCHY

Ulica BAŁUCKIEGO Nr domu 7 Nr lokalu 37

Miejscowość TYCHY Kod pocztowy 43-100 Poczta TYCHY Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
przystanocalenie@interia.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-02-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27614920200000 6. Numer KRS 0000015352

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

NAWA DOMINIK PREZES TAK

WOJDA-PŁOCHOWSKA 
GRAŻYNA

WICEPREZES TAK

SZCZEPANEK DOROTA SEKRETARZ TAK

PIECZYRAK KATARZYNA SKARBNIK 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

KASZTA KRYSTYNA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

MAKOSZ URSZULA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

FRĄCKOWSKA  PILARSKA  
KAMA

CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Komitetu Pomocy dla Zwierząt jest:
a) działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami
oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania
b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt
jako dobra narodowego
c) ścisła współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich
prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie
Zwierząt
d) wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt
bezdomnych będących pod opieką osób prywatnych.
e) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu 
społeczności, lub określonej grupy podmiotów,pod warunkiem że grupa ta 
jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub 
materialną w stosunku do społeczeństwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wykazywanie czynnej postawy przy zwalczaniu wszelkich
przejawów okrucieństwa wobec zwierząt w postaci działań
bezpośrednich w ich obronie oraz niesienie im wszechstronnej
pomocy w tym interwencje na targach końskich.
2. Zapewnienie wszechstronnej opieki uratowanym zwierzętom, w
tym: diagnozowanie, leczenia i rehabilitacji.
3. Kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do zwierząt
poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z uratowanymi
zwierzętami.
4. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi
poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie
placówek oświatowych.
5. Podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu
wychowania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do
zwierząt.
6. Resocjalizacja młodzieży poprzez pracę i opiekę nad zwierzętami
w schroniskach.
7. Podejmowanie wszechstronnych działań zapobiegawczych w
zakresie ochrony zwierząt.
8. Rozpowszechnianie informacji na temat aktualnych warunków
hodowli, handlu, transportu i uboju koni oraz innych zwierząt
rzeźnych.
9. Wykupywanie koni oraz innych zwierząt przeznaczonych na rzeź,
chorych, niezdolnych do pracy, maltretowanych.
10. Prowadzenie schronisk dla uratowanych i darowanych koni oraz
innych zwierząt.
11. Organizowanie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt
oraz ochrony ich środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji
oraz wszelkich wydawnictw.
12. Prowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych na rzecz
zwierząt poprzez organizowanie imprez kulturalnych, festynów
koncertów, wystaw, galerii, pokazów, konkursów oraz udział w tego
typu imprezach organizowanych przez inne podmioty.
13. Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami
porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym,
Inspekcją Transportu Drogowego i in. w zakresie ścigania osób
winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
14. Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po
przekazaniu odpowiednim organom może pomóc w ukaraniu osób
znęcających się nad zwierzętami oraz występowanie z wnioskiem o
ukaranie osób przejawiających okrucieństwo wobec zwierząt.
15. Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał
ustawodawczych, władz państwowych i organów samorządowych w
sprawach wydania przepisów dotyczących zwierząt i aktywne
uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów prawnych.
16. Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach
badawczych, zebraniach, audycjach radiowych i programach
telewizyjnych poświęconych ochronie zwierząt oraz zagadnieniom w
zakresie ekologii.
17. Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi 
zajmującymi się ochroną praw zwierząt  i zwalczaniem wszelkich 
przejawów okrucieństwa wobec nich.
18. Współpraca z gminami , schroniskami, punktami przetrzymań w 
zakresie adopcji i pośrednictwa w adopcji zwierząt.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Organizacja działa na rzecz zwierząt, szersze informacje w rubryce X.5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt poprzez prowadzone prelekcje 
podczas przyjazdów dzieci i młodzieży do przytuliska „Przystań Ocalenie” w Ćwiklicach.
2. Współdziałanie z organami porządkowymi w zakresie ścigania osób, które znęcają się nad 
zwierzętami (współpraca z policją, Strażą Miejską, Tatrzański Park Narodowy)
3. Współpraca z grupami młodzieżowymi w zakresie organizowania wystaw mających na celu edukacje 
młodzieży (Vege Inicjatywa- Bielsko Biała)
4. Współpraca ze szkołami, które organizują lekcje z ochrony środowiska na terenie przytuliska dla koni 
oraz organizujemy edukację dzieci i młodzieży na terenie szkoły poprzez:
- utrzymywanie ciągłego kontaktu poprzez wysyłanie informacji na temat działalności naszego 
przytuliska ze szkołami na terenie całego kraju (najwięcej szkół współpracuje z nami ze śląska)
- uczestnictwo w imprezach mających na celu propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt
5. Prowadzenie przy pomocy TVP, rozgłośni radiowych oraz prasy:
- program AKTUALNOŚCI, INTERWENCJA, UWAGA, UWAGA po UWADZE.
- Polskie Radio, radio Silesia
- gazety Nieznany Świat, Echo, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza , Dziennik Polski, Gazeta 
Wrocławska, Super Ekspres, Kronika Beskidzka, Fakt, Głos Cieszyński akcji mających na celu 
pozyskiwanie sponsorów i pokazywanie niehumanitarnego traktowania zwierząt w Polsce
6. Przeprowadzanie kontroli:
- targowisk końskich:
- Warunków pracy zwierząt pociągowych w górach - Zakopane, Morskie Oko, Rajcza
7. Ratowanie i szukanie domów dla maltretowanych zwierząt i bezdomnych piwnicznych kotów
8. Współpraca z osobami zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami poprzez dowożenie im jedzenia, 
pokrywanie kosztów szczepień, leczenia i sterylizacji
9. Pomoc zwierzętom dzikim rannym w wypadkach samochodowych
10. Poszukiwanie sponsorów dla naszych koni za granicą, udało się ich znaleźć w BELGII, DANI, 
KANADZIE, NIEMCZECH, NORWEGII, USA, SZWECJI, HOLANDII
11. Współpraca z innymi schroniskami oraz organizacjami o podobnym statutowym celu działania, 
(dowóz karmy, ciepłych kocy, leków)
12. Prowadzenie interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami
13. Udzielanie pomocy zwierzętom chorym, potrąconym lub rannym (psy, koty, sarny i inne) oraz 
leczenie ich i rehabilitacja, szukanie nowych, troskliwych opiekunów lub przekazywanie odpowiednim 
instytucjom (Pogotowie Leśne w Mikołowie)
14. Wykup i utrzymanie koni oraz innych zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym (w roku 2013 przyjęliśmy 
do przytuliska 16 koni, 2 koniowate, 5 krów)
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,208,418.46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,187,299.64 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

chów i hodowla koni i 
pozostałych zwierząt 
koniowatych

01.43.Z

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

chów i hodowla 
pozostałych zwierząt

01.49.Z

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

chów i hodowla bydła 
mlecznego

01.41.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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d) Przychody finansowe 3,000.00 zł

e) Pozostałe przychody 18,118.82 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 811,362.85 zł

0.00 zł

610,942.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

200,420.10 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 27,572.74 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 199,928.17 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 442,291.35 zł

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

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

1 Usługi hodowlane, Czynsze i dzierżawy - koszty związane z utrzymaniem zwierząt 228,489.01 zł

2 Usługi weterynaryjne - usługi kowalskie. Karma i leki dla zwierząt. 121,896.21 zł

3 Materiały dla zwierząt 65,883.03 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 348,364.05 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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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 69,390.88 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: 1,139,027.58 zł 442,291.35 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

1,081,637.28 zł 442,291.35 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.53 zł

0.00 zł

57,389.77 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

41.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

15.00 osób

26.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 109,700.77 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 109,700.77 zł

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

109,700.77 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 109,700.77 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

537.75 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

W roku 2013 członkowie organu zarządzającego, kontroli i 
nadzoru Stowarzyszenia Komitetu Pomocy dla Zwierząt nie 
pobierali wynagrodzeń.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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)

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

1 Propagowanie i sterylizacja 
zwierząt jako jedyny 
humanitarny środek 
ograniczenia populacji 
bezdomnych zwierząt

Zmniejszenie populacji 
bezdomnych zwierząt poprzez 
wyłapywanie kotów 
oswojonych, ich sterylizację i 
kastrację, sterylizację i kastrację 
kotów wolno żyjących, 
szczepienia i odrobaczenia oraz 
umieszczanie i utrzymanie 
kotów w siedzibie organizacji 
do czasu oddania do adopcji.

Urząd Gminy Cieszyn 3,000.00 zł

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

0.00 zł

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

3,154.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 10



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

W roku 2013 Stowarzyszenie Komitet Pomocy dla Zwierząt miało pod opieką  98 koni oraz inne zwierzęta jak krowy, 
kozy, owce, trzodę chlewną, psy, koty  - zapewniając im godziwe warunki pobytu.

Z dostępnych i księgowanych wyciągów bankowych  nie wynikają informacje jakie cele szczegółowe zostały 
wskazane przez podatników przekazujących kwotę 1% Dlatego nie został wypełniony   pkt  III 3.4.  dot  Celów 
szczegółowych wskazywanych przez podatników.

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

organizacji

Dominik Nawa Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Śląski
Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Kontrola działania organizacji 
pożytku publicznego w latach 2011-2012.
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