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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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za rok 2019

• 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 2020-09-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SEROCK

Powiat LEGIONOWSKI

Ulica UL. OWOCOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość DOSIN Kod pocztowy 05-140 Poczta SEROCK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@westydoadopcji.pl Strona www www.westydoadopcji.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-03-21

2019-08-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36400475700000 6. Numer KRS 0000607029

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

Dominika Maria Sterlińska 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

Justyna Krystyna Wróbel Członek Rady Fundacji TAK

Renata Elżbieta Maślach Członek Rady Fundacji TAK

Aleksandra Małgorzata 
Matyjaszczyk

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA WESTY DO ADOPCJI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, 
2) pomoc placówkom i organizacjom niosącym pomoc zwierzętom 
bezdomnym, 
3) opieka oraz pomoc pokrzywdzonym i porzuconym zwierzętom, 
4) wsparcie inicjatyw, czynności oraz działań w zakresie zwalczania 
bezdomności zwierząt, 
5) przeciwdziałanie znęcaniu się nad zwierzętami w szczególności poprzez: 

• składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw 
określonych w ustawie o ochronie zwierząt, 
• występowanie w sądach powszechnych, sądach administracyjnych oraz 
przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, 
• podejmowanie interwencji celem ochrony praw zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje powyższe cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego w zakresie: 
1) zakładania i prowadzenia schronisk dla zwierząt, 
2) działalności adopcyjnej zwierząt, 
3) organizowania i wspierania wolontariatu na rzecz zwierząt, 
4) leczenia (w tym dokonywania kastracji i sterylizacji) oraz współpracy z 
lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych, 
5) pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych dla realizacji 
statutowych celów Fundacji, 
6) organizowania akcji propagandowych i edukacyjnych, 
7) współpracy z instytucjami oraz organizacjami, których celem jest 
niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, 
8) współpracy z policją oraz strażą miejską, w tym przeprowadzanie 
interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, 
9) aktywnego uczestnictwa w postępowaniu przed sądami powszechnymi, 
organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi zgodnie z treścią 
zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt. 
Powyższe cele Fundacja realizuje również poprzez odpłatną działalność 
pożytku publicznego w zakresie sprzedaży towarów lub usług, a także 
sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności 
pożytku publicznego.
10) prowadzenie fan page na Facebooku pod nazwą „Akcja: Fant - Westy 
do Adopcji” gdzie wystawiane są do licytacji przedmioty „fanty” 
pochodzące z darowizn. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele 
prowadzenia Fundacji oraz leczenia zwierząt bezdomnych
11) wykonywanie we własnym zakresie drobnych 
przedmiotów/upominków z wizerunkiem rasy West Highland White 
Terrier, które są sprzedawane na spotkaniach miłośników rasy, 
organizowanych przez Fundację

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. W 2019 Fundacja Westy do Adopcji objęła opieką 121 psów,
• 110 poddaliśmy leczeniu, sterylizacji, oznakowaniu mikroczipem i wydaliśmy do nowych, sprawdzonych domów.
• 3 psy zmarły na skutek powikłań poważnych chorób,
• 8 psów wróciło do swoich właścicieli, oznakowanych przez Fundację mikroczipem.
2. Organizowanie spotkań miłośników psów rasy West Highland White Terrier oraz psów adoptowanych z Fundacji w dużych 
miastach w Polsce, m.in. Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice, mających na celu m.in.  promowanie adopcji zwierząt. 
Spotkania mają również charakter edukacyjny. Uświadamiamy społeczeństwo o właściwym traktowaniu zwierząt, promujemy 
sterylizację i kastrację psów, edukujemy jak pielęgnować psy, prowadzimy doradztwo w zakresie odpowiedniego żywienia 
psów. 
3. Organizacja zbiórek darów rzeczowych dla bezdomnych zwierząt w wielu miejscach m.in. w sklepach zoologicznych, 
siłowniach, salonach groomerskich, szkołach, przedszkolach na terenie całej Polski. Następnie przekazanie części uzbieranych 
darów do schronisk i organizacji pro zwierzęcych, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, Młodolinie, Poznaniu, Brodnicy, 
Stowarzyszeniu WioskowoMi w Kramsku.
4. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, schroniskami itp. działającymi na rzecz bezdomnych zwierząt na terenie 
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Polski mającej na celu wspólne działania, głównie w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
Schroniska, z którymi Fundacja współpracowała w 2019 roku:
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim,
• Reksio-Schronisko dla zwierząt w Brodnicy,
• Schronisko dla zwierząt w Olsztynie,
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt Młodolino,
• Schronisko dla zwierząt w Pile,
• Stowarzyszenie WioskowoMi w Kramsku,
• Schronisko dla zwierząt w Grudziądzu,
• Schronisko dla zwierząt w Węgrowie k/ Grudziadza,
• Schronisko dla zwierząt Małe Boże,
• Schronisko dla zwierząt w Raciborzu,
• Schronisko dla zwierząt w Pudwągach,
• Schronisko dla zwierząt w Sopocie,
• Schronisko dla zwierząt w Koszalinie.
• Schronisko dla zwierząt w Poznaniu.
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Reks” w Kołobrzegu
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce k/Wejherowa
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie
Organizacje z którymi Fundacja Westy do Adopcji współpracowała w 2019 roku:
• Fundacja Pomagamy Bidom z Serocka,
• Fundacja Futrzaki z Warszawy,
• Fundacja Na Rzecz Zwierząt Adoptuj Uratuj Pokochaj z Warszawy,
• Fundacja Ex Lege,
• Fundacja Dom dla Kundelka.
5. Współpraca z Miastem i Gminą Serock w zakresie zwalczania bezdomności wśród zwierząt z gminy Serock. Przejęcie, 
leczenie, profilaktyka i sterylizacja oraz znalezienie nowych domów dla kilkunastu psów z Miasta i Gminy Serock.
6. Opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w akcjach adopcyjnych i promujących 
zabiegi sterylizacji i kastracji w gminach.
7. Współpraca ze Strażą Miejską i Policją z Miasta i Gminy Serock w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
8.  Współpraca z Gminą Brwinów w zakresie zabezpieczenia i przejęcia pod opiekę Fundacji Westy do Adopcji, leczenia, 
sterylizacji i wydania do nowych domów 8 psów, uważanych za wyrzucone z pseudohodowli.
9. Współpraca z Urzędem Miasta Koszalin w zakresie przejęcia pod opiekę Fundacji Westy do Adopcji, leczenia, sterylizacji i 
wydania do nowych domów 23 psów, odebranych podczas interwencji od pseudohodowcy recydywisty.
10. Współpraca z Policją w Koszalinie w zakresie uzupełnienia informacji na temat stanu zaniedbania i później stanu zdrowia 
odebranych zwierząt,  podczas interwencji w czerwcu 2019r. Informacje, te były niezbędne podczas trwania postępowania 
sądowego przeciw pseudohodowcy. 
11. Edukacja młodzieży w zakresie ochrony zwierząt, szkolenia w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie 
wolontariatu w siedzibie Fundacji Westy do Adopcji.
12. Współpraca z firmą Farmina, w zakresie promocji zdrowego i właściwego żywienia zwierząt, edukacja i kolportaż na 
spotkaniach i kiermaszach organizowanych przez Fundację Westy do Adopcji.
13. Współpraca z mediami elektronicznymi oraz kolportaż, comiesięczne artykuły w Gazecie ZIEMIA LUBAŃSKA, dotyczące 
działań Fundacji Westy do Adopcji, promowanie ochrony zwierząt i zwalczania bezdomności, promowanie adopcji psów, 
promowanie zabiegów sterylizacji i kastracji.
14. Udział w XXIX Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych - 29. International Dog Show (CACIB) w Sopocie organizowanej 
przez Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział Sopot w dniu 10.08.2019r. oraz udział Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich 
Hunting Dogs National Show w Sopocie w dniu 11.08.2019r. 
Obecność Fundacji miała charakter poparcia dla prawdziwych hodowli, których celem jest zachowanie pierwowzoru oraz 
czystości rasy, a nie zysk. 
Jednocześnie jako Fundacja otwarcie potępiamy pseudohodowle, gdzie psy hodowane są jedynie dla zysków i w skandalicznych 
warunkach.
15. Udział czterech Wolontariuszy Fundacji Westy do Adopcji w Świątecznym Kiermaszu organizowanym w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Zalasewie, Kiermasz Świąteczny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koziegłowach, Kiermasz Andrzejkowy w Szkole 
Podstawowej w Skórzewie, Kiermasz Świąteczny, Sąsiedzki- Osiedlowy w Skórzewie. Cały dochód z rękodzieła wykonanego 
przez Wolontariuszy zasilił konto Fundacji Westy do Adopcji. Jednocześnie mieliśmy okazję promować adopcję psów i zachęcać 
do wspierania organizacji pożytku publicznego w jej zadaniach statutowych. 
16. Współpraca z uczestnikami-amatorami maratonów sportowych, odbywających się na terenie całego kraju polegająca na 
eksponowaniu logo oraz nazwy Fundacji na odzieży sportowej używanej podczas biegu.
17. Współpraca  z telewizją TVN przy projekcie i realizacji  programu „Masterchef” z udziałem psów z adopcji z naszej Fundacji. 
Odcinek programu z naszymi podopiecznymi, miał na celu promowanie adopcji psów, zachęcanie społeczeństwa do pomocy 
psom oraz uświadomienie ludzi, jak powinna wyglądać zdrowa dieta u psa.
18. Współpraca ze szkoleniowcem, trenerem i behawiorystą Piotrem Kleszczyńskim w zakresie pomocy psom w procesie 
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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)

Zwierzęta

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

23000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

adaptacji do nowych warunków, pomoc psom lękowym, psom z zaburzeniami zachowania.
19. Promowanie pomocy bezdomnym psom i zachęcanie  do adopcji psów przez założenie wydarzenia na Facebookowym fan 
page Fundacji Westy do Adopcji „Domki listy piszą”. 
Nowi właściciele piszą do Fundacji relacje, przysyłają zdjęcia, nagrane filmy z naszymi byłymi podopiecznymi, często pokazując 
postępy, sukcesy wychowawcze, a przede wszystkim pokazują szczęśliwe psy w nowych domach. Cykl ten ma na celu, 
zachęcenie potencjalnych chętnych do adopcji bezdomnych psów.
20. Objęcie patronatem grupy społecznościowej „Miłośnicy Westów”, składającej się z około 3 tysięcy członków, na portalu 
Facebook, na której to dzielimy się doświadczeniem związanym ze specyfiką rasy West Highland Terrier, udzielamy porad i 
wskazówek dotyczących wychowania psa, pokonania sytuacji trudnych, wskazujemy lekarzy specjalistów,  trenerów psich, z 
którymi współpracujemy i którzy znają rasę West i są w stanie skutecznie pomóc psom tej rasy.  Na forum opisujemy jak 
prawidłowo żywić psa, pielęgnować, promujemy zabiegi sterylizacji i kastracji psów, zachęcamy do adopcji, tworzymy akcje 
pomocowe dla psów bezdomnych.
21. Praca nad poprawą procesu adopcyjnego poprzez ulepszenie ankiety przedadopcyjnej tak, aby maksymalnie zabezpieczała 
podopiecznych Fundacji. Dopracowany został trzy etapowy proces adopcji począwszy od weryfikacji ankiety przedadopcyjnej, 
wizyty przedadopcyjnej w domu osoby zgłaszającej chęć adopcji oraz zapoznanie przyszłego właściciela ze zwierzęciem w 
miejscu tymczasowego pobytu psa. Takie działania spowodowały, że wybierani są właściciele odpowiedzialni, a nasi 
podopieczni nie wracają z adopcji.
22. Zakup domku holenderskiego, całorocznego, jako schronienia dla podopiecznych. 
23. Zorganizowany został punkt groomerski dzięki któremu mamy możliwość pielęgnacji we własnym zakresie, każdego psa, 
który trafia pod naszą opiekę. W większości zaniedbane zwierzęta przechodzą w nim pełna metamorfozę co pozwala nie tylko 
na szybsze znalezienie im domu, ale głównie przywraca komfort życia. Pielęgnacją objęte są dożywotnio także byli podopieczni 
Fundacji, którzy już znajdują się w nowych domach, a chcą skorzystać z takiej usługi.
24. Organizacja comiesięcznego konkursu fotograficznego, w którym właściciele psów przesłali zdjęcia na adres mailowy 
fundacji. Z zebranych fotografii powstały dwunastostronicowe kalendarze, „cegiełki”, z których zysk zasilił konto fundacyjne.
25. Zorganizowanie akcji „Świąteczna paka dla adopciaka”, polegającej na tym, że darczyńcy wysyłali paczkę świąteczną na 
wskazanego przez siebie psa, podopiecznego fundacji. Olbrzymia część darów z tej akcji została przekazana do kilku schronisk 
dla zwierząt bezdomnych na terenie Polski.

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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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) 273 152,88 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 99 611,12 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. 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

5.2. 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

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

Celami fundacji są działania na rzecz dobra 
publicznego w zakresie zapewnienia ochrony 
praw zwierząt.
Fundacja prowadzi działalność o charakterze 
charytatywnym.
Celem działania fundacji jest zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu 
przygotowania ich do adopcji, a także 
zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt 
domowych poprzez zabiegi kastracji i sterylizacji.
Fundacja aktywnie działa w celu pozyskania 
wpłat od Darczyńców oraz wpłat z 1% 
umożliwiających kontynuowanie rozpoczętych 
wcześniej działań w zakresie pomocy 
zwierzętom.

96.09.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

d) przychody finansowe 55,35 zł

e) pozostałe przychody 173 486,41 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 273 152,88 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

w 
tym:

0,00 zł

273 152,88 zł

0,00 zł

0,00 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 20 550,29 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: 194 349,27 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

79 060,83 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

115 288,44 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

14 973,00 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

4 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

3 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)

3 osób

w 
tym:

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

3 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

3 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

Dominika Maria Sterlińska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-26

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-09-26 11


