
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. JANA 
SPYCHALSKIEGO

Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-543 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 502 435 939

Nr faksu E-mail biuro@fundacja.labrador.pl Strona www www.fundacja.labrador.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-03-12

2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63446413100000 6. Numer KRS 0000153064

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

Irena Semmler Prezes Zarządu TAK

Dorota Chaja-Mejri Wiceprezes 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

Katarzyna  Glema Rada Fundacji TAK

Magdalena Krzywotulska Rada Fundacji TAK

Mariusz Koczorowski Rada Fundacji TAK

Marcin Ratajczak Rada Fundacji TAK

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest społeczna i zawodowa rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie i nieodpłatne przekazywanie tym 
osobom psów asystujących rasy labrador retriever ze szczególnym 
uwzględnieniem psów przewodników osób niewidomych i 
niedowidzących, Fundacja może udzielić wsparcia w postaci 
nieodpłatnego przekazania psa asystującego również osobie, która nie 
posiada orzeczonego stopnia niepełnosprawności jeśli istnieją ku temu 
przesłanki medyczne .Przedmiotem działalności jest szkolenie i 
nieodpłatne przekazywanie osobom niepełnosprawnym psów 
asystujących

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizowanie i finansowanie:
a) zakupu i utrzymania szczeniąt w rodzinach wolontariuszy przez okres 
około 12 miesięcy,
b)  szkolenia psów asystujących,
c) działań marketingowych zmierzających do uświadomienia w 
społeczeństwie , a szczególnie w środowisku osób niepełnosprawnych roli 
psa asystującego,
d) działań marketingowych zmierzających do pokonania istniejących w
społeczeństwie barier dla osób korzystających z pomocy psa asystującego, 

e)działań marketingowych skierowanych do potencjalnych sponsorów,
f) imprez charytatywnych i zbiórek publicznych, z których dochody
przeznaczone będą na cele Fundacji,
g) szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów i pracowników Fundacji,
2 Propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, w  tym niewidomych i niedowidzących w 
społeczeństwie.
3.Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami 
pozarządowymi
działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę krajową 
i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W  okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała następujące działania:

I. finansowane ze środków PFRON  :

Utrzymanie psów asystujących

-  projekt Labrador dla Niewidomego – utrzymanie psa przewodnika 2020-2021
Z tytułu w/w projektów  wsparciem w postaci dofinansowania kosztów utrzymania, wyżywienia i opieki weterynaryjnej 
objętych było średnio 35 beneficjentów Fundacji

Otrzymana  z PFRON kwota dofinansowania 189,576 zł -z czego wykorzystano 152 902,53 zł
Pozostała część przeznaczona była na sfinansowanie kosztów  utrzymania w roku 2022.

II. współfinansowane ze środków PFRON

Szkolenie psów asystujących – sygnalizujących atak choroby
- projekt Alert Dog – Sygnalizujący Pies Asystent 2020 -2022 ; realizowano drugą część projektu w ramach której Fundacja w 
roku 2021  kontynuowała szkolenie podstawowe i specjalistyczne dwóch psów asystujących sygnalizujących atak paniki ( PTSD -
zespól stresu pourazowego) oraz zakupiono i rozpoczęto szkolenie podstawowe dwóch kolejnych  psów.
-  zakończono szkolenie i przekazano 2 psy asystujące sygnalizujące atak paniki.

Przyznane dofinansowanie 116 676,00 zł z czego wykorzystano 109 845,11 z ł .Pozostała część przeznaczona była na 
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sfinansowanie kosztów  utrzymania  ,szkolenia i przekazania psów w roku 2022.

III. Projekt realizowany ze środków UE

W ramach partnerstwa wspólnie z PFRON, PZN, Fundacją Vis Major oraz Fundacją Pies Przewodnik , Fundacja realizowała 
projekt Budowa kompleksowego systemu szkolenia „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom 
niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, 
współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1.
Działania zrealizowane w ramach tego projektu to : 
- rekrutacja pierwszej grupy beneficjentów,
- zakończenie szkolenia specjalistycznego i przekazanie 8 psów przewodników 
- szkolenie specjalistyczne 6 psów zakupionych w 2020r.,
- zakup 7 szczeniąt i ich szkolenie podstawowe,
- szkolenie kadry (aplikanci na trenerów)
- budowa  wolontariatu
Podejmowane działania obejmowały etap testowania rozwiązań z przyjętych  w 2019r.  projektów standardów. W związku ze 
stanem epidemii czas realizacji projektu zostało wydłużony do września 2023 r.

 Z tytułu w/w projektu na konto Fundacji wpłynęło w roku 2021 1 127154,64 zł
   

III. Inne działania :
- nawiązanie współpracy z naukowcami realizującymi granty oraz prowadzącymi badania związane z poprawą jakości życia osób 
z niepełnosprawnością wzrokową, które otrzymały psa przewodnika,
- działania zmierzające do rozwoju fundraisingu i pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności,
- wspólpraca z lokalnymi NGO działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem,
- udział w lokalnych mediach , imprezach o charakterze kynologicznym promujących działalność Fundacji oraz psa asystującego, 
 
- kontynuacja współpracy z International Guide Dog Federation  (IGDF) której Fundacja jest członkiem od 2008r.; 
współpracownicy Fundacji uczestniczyli w organizowanych przez Federację webinarach, oraz publikowali artykuły w prasie 
międzynarodowej .  

IV. Działalność organu zarządzającego 

Zarząd kierował bieżącą działalnością Fundacji oraz podejmował decyzje o charakterze długofalowym. W okresie 
sprawozdawczym Zarząd podjął następujące uchwały: 

- nr 1 /2021 w sprawie przyjęcia strategii fundraisingowej na lata 2020 -2023,
- nr 2/2021  w sprawie przekazania psów asystujących 
- nr 3/2021  w sprawie wycofania psów
- nr 4/2021 w sprawie przyznania psów przewodników
- nr 5/2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji z psa 
- nr 6/2021 w sprawie przekazania psa przewodnika
- nr 7/2021 w sprawie wpłaty na Fundusz Zdrowotny
- nr 8/2021 w sprawie utworzenia filii w Łodzi

V. Działalność organu nadzoru.

W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji nadzorowała bieżące działania , jej członkowie brali udział w spotkaniach z 
Zarządem, które z uwagi na obostrzenia sanitarne w większości przybierały formę online.
Rada Fundacji pozytywnie zaopiniowała przyjętą przez Zarząd Strategię fundraisingową na lata 2020 – 2023 oraz , po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 również pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie.
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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)

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

35

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

5.2. 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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Szkolenie i nieodpłatne przekazywanie psów 
asystujących ze szczególnym uwzględnieniem 
psów przewodników osób niewidomych i 
niedowidzących.

Organizowanie i finansowanie:
a) zakupu i utrzymania szczeniąt w rodzinach 
wolontariuszy przez okres około 12 miesięcy,
b)  szkolenia psów asystujących,
c) działań marketingowych zmierzających do 
uświadomienia w społeczeństwie , a szczególnie 
w środowisku osób niepełnosprawnych roli psa 
asystującego,
d) działań marketingowych zmierzających do 
pokonania istniejących w
społeczeństwie barier dla osób korzystających z 
pomocy psa asystującego, 
e)działań marketingowych skierowanych do 
potencjalnych sponsorów,
f) imprez charytatywnych i zbiórek publicznych, 
z których dochody
przeznaczone będą na cele Fundacji,
g) szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów i 
pracowników Fundacji,
Propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych, w  tym niewidomych i 
niedowidzących w społeczeństwie.
Współpraca z instytucjami państwowymi i 
organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji 
oraz współpraca krajową i zagraniczną z 
instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji.

94.99.Z 112 500,00 zł
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138 284,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 177 453,30 zł

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) 1 440 351,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 262 730,04 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 168,08 zł

e) pozostałe przychody 1 177 453,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 124 445,34 zł

2.4. Z innych źródeł 168,08 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

905 276,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

272 176,40 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

124 445,34 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 98 533,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 54 000,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 112 500,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 341 999,63 zł 112 500,00 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

164 196,23 zł 112 500,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

350,10 zł

0,00 zł

1 177 453,30 zł 0,00 zł

1 Szkolenie psów asystujących 40 000,00 zł

2 Zakup psów do szkolenia 35 000,00 zł

3 Utrzymanie psów 22 000,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-10 7



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)

2 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)

2,00 etatów

15 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

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

18 600,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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)

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 662 889,45 zł

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

662 889,45 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)

2 839,81 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) 

141,33 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)  

3 097,57 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

34 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

154 831,36 zł

154 831,36 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 508 058,09 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 662 889,45 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

6 512,34 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

141,33 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)

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

20 370,00 zł

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

1 Labrador dla 
Niepełnosprawnego 
utrzymanie ,szkolenia i 
udostępnianie osobom 
niepełnosprawnym psów 
przewodników

Poprawa  jakości 
samodzielnego funkcjonowania 
i aktywności osób 
niepełnosprawnych

PFRON 180 000,00 zł

2 Sygnalizujący Pies Asystent Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych .
Zakup ,szkolenie i utrzymanie w 
trakcie szkolenia psów 
asystujących

PFRON 88 280,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Irena Semmler Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-10
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