
BILANS
sporządzony na dzień: 2015-12-31

roku poprzedniego

0.00

roku bieżącego

0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminowe*III

0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 13,463.07 2,932.11

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

8,420.88Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 5,042.19

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

2,100.00 2,932.11

0.00 0.00

0.00 397.77

0.000.00

0.00 0.00

397.770.00

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II

I

B

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*

IV

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

0.00 1,579.49

-1,145.150.00

0.00 0.00

0.000.00

2,100.002,100.00

2,100.00 2,534.34Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy

II

I

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0.00Wartości niematerialne i prawne*I 0.00

Data sporządzenia:2016-06-10

Dorota Dębniak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Warna Strzelecka - prezes

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

0.000.00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0.00

0.00

2,932.11

FUNDACJA WARTA GOLDENA
00-355 WARSZAWA
TAMKA 49 11
0000395734

1. Środki pieniężne* 5,042.19 2,932.11

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0.00 0.00

Aktywa razem 13,463.07 2,932.11

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data zatwierdzenia:2016-06-30
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INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 
ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru.
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Data sporządzenia:2016-06-10

Data zatwierdzenia:2016-06-30

Dorota Dębniak Warna Strzelecka - prezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie 
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w 
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości           nominalnej, 
ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji)             nabytych i 
zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

6) informacje o strukturze kosztów
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Data sporządzenia:2016-06-10

Data zatwierdzenia:2016-06-30

Dorota Dębniak Warna Strzelecka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
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Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

roku poprzedniego

44,756.88

roku bieżącego

39,978.04

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 44,756.88 39,978.04

39,978.0444,756.88Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2016-06-10

Dorota Dębniak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Warna Strzelecka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

0.000.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

FUNDACJA WARTA GOLDENA
00-355 WARSZAWA
TAMKA 49 11
0000395734

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:2016-06-30

B.

3,900.89 7,807.80

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

43,176.76

43,176.76

43,176.76

35,754.59

35,754.59

35,754.59

0.000.00

39,275.87 27,946.79Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 2,482.28

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.63 6,271.39

E. Wynik finansowy netto ogółem 1,579.49 434.34

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 1,579.49 434.34

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica TAMKA Nr domu 49 Nr lokalu 11

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-355 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 605 273 373

Nr faksu E-mail 
fundacja@wartagoldena.org.
pl

Strona www www.wartagoldena.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-01-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14583176300000 6. Numer KRS 0000395734

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

Warna Strzelecka prezes TAK

Ewa Meller 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

Kamila Drozd Przewodniczący Rady TAK

Amelia Rozpara członek rady TAK

Agnieszka Wysocka członek rady TAK

FUNDACJA WARTA GOLDENA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie 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)

150

50

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)

Psy przekazane fundacji, psy odebrane ze schronisk, psy chore, którym fundacja pomogła 
finansowo.

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy golden retriever i 
mieszańcom tej rasy: 
2. udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierzę
3. upowszechnianie wiedzy kynologicznej,
4. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
5. udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy  golden retriever i mieszańcom 
tej rasy.

W ramach działalności Fundacji w 2015 roku sfinansowano utrzymanie, opiekę weterynaryjną (badania, 
diagnostyka, wizyty lekarskie,  szczepienia,  lekarstwa) łącznie 54 psów (przebywających w domach 
tymczasowych a także, w kilku przypadkach, pod opieką właścicieli):
w tym:
sfinansowano 4 zabiegi operacyjne:
Luna – daroplastyka
Luna – pectinectomia z odnerwianiem
Ray – zaćma oka z soczewką
Habs – wycięcie ślinianek
oraz 12 zabiegów kastracji i sterylizacji
Opłacono hotelik i opiekę behawioralną dla trzech psów: Wigo, Rico i Leon 
Przeprowadzono eutanazję 3 psów: Balto (nowotwór), Megi (niemożnośc chodzenia), Wigo (pies 
agresywny, nieadopcyjny).
W 2015 roku przeprowadzono 51 adopcji: Marika, Graf, Spajk, Nela, Misiek, Maks, Kodi, Bianka, 
Jammal, Beza, Fifi, Odin, Emet, Ewart, Filip. Codi, Diesel, Śnieżka, Mike, Archie, Karmel, Verdi, Alba, Ray, 
Tosia, Verdi, Soleil, Ralf, Niko, Maks, Binek, Alfi, Neli, Toffik, Saba, Zuna, Lili, Luneczka, Amber, Lala, 
Bonus, Delta, Nel, Badi, Abra, Beza, Joko, Boss, Egon, Grzanka, Karat.
W ramach upowszechniania wiedzy kynologicznej Fundacja zorganizowała w 2015 roku dwa Zjazdy: 
jeden dla właścicieli psów rasy Golden Retriever: 4-dniowy w Dębkach w czerwcu 2015, gdzie odbył się 
wykłady dotyczące żywienia psów naturlną karmą BARF (wykł. Halina Wałkowska) i wykład dotyczący 
potrzeb psów domowych we współczesnym świecie (wykł. Michał Mazurkiewicz) oraz 2-dniowy zjazd 
dla pracowników fundacji w październiku w Łodzi, gdzie przeprowadzono wykład na temat psów 
agresywnych i lękliwych i postępowania z nimi (wykł. Agnieszka Ciarkowska).
Fundacja uczestniczyła również z zbieraniu pieniędzy w czasie WOŚP w styczniu 2015 roku. Fundacja 
prowadzi również na forum dyskusyjnym, a także w trakcie spotkań z kandydatami do adopcji i 
właścicielami psów, doradztwo w zakresie szkolenia, żywienia psów, profilaktyki weterynaryjnej, w 
porozumieniu ze specjalistami z poszczególnych dziedzin.
Fundacja w roku 2015 wydała kalendarze z fotografiami psów, które znalazły nowe domy w danym 
roku.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

1 finansowanie usług 
weterynaryjnych, czyli 
odrobaczanie, szczepienie i 
leczenie psów, w tym 4 
zabiegi operacujne: Luna – 
daroplastyka (dyzplazja 
stawów biodrowych)
Luna – pectinectomia z 
odnerwianiem (dysplazja 
stawów biodrowych)
Ray – zaćma oka z soczewką 
(zabieg okulistyczny)
Habs – wycięcie ślinianek 
(zabieg onkologiczny)
2. kastracja/sterylizacja 12 
psów (reszta zabiegów 
została przesunieta w czasie 
ze względu na zbyt młody 
wiek psów lub 
zrezygnowano z tych 
zabiegów ze względu na 
stan zdrowia psa, czy jego 
zaawansowany wiek),
3. hotelowanie zwierząt: 3 
psy pozostawały w hotelach 
ze względu na ich 
zachowania agresywne, 
które były niwelowane i 
eliminowane poprzez pracę 
ze szkoleniowcem (2 psy 
poszły do adopcji, jeden 
został uśpiony ze względu 
na brak resocjalizacji i 
rokowań adopcyjnych),
- zakup karmy dla psów 
przebywających pod opieką 
fundacji
- zakup leków i środków 
medycznych dla zwierząt w 
tym środków przeciw 
kleszczom.
- zachipowanie wszystkich 
psów przebywających pod 
opieką fundacji
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działalność charytatywnej W ramach upowszechniania 
wiedzy kynologicznej 
Fundacja zorganizowała w 
2015 roku dwa Zjazdy 
sympatyków i osób, które 
adoptowały psy z fundacji: 
jeden z nich był specjalnie 
poświecony właścicielom 
psów rasy Golden 
Retriever: 4-dniowy w 
Dębkach w czerwcu 2015, 
gdzie odbyły się wykłady 
dotyczące żywienia psów 
naturalną karmą BARF 
(wykł. Halina Wałkowska) i 
wykład dotyczący potrzeb 
psów domowych we 
współczesnym świecie 
(wykł. Michał 
Mazurkiewicz) oraz drugi 
zjazd, 2-dniowy, wyłacznie 
dla pracowników fundacji w 
październiku w Łodzi, gdzie 
przeprowadzono wykład na 
temat psów agresywnych i 
lękliwych i postępowania z 
nimi (wykł. Agnieszka 
Ciarkowska) oraz 
omówiono dalsze działania 
na rzecz usprawnienia 
funkcjonowania fundacji. 
Omówiono program 
szkoleń dla pracowników 
fundacji, sposoby 
pozyskiwania środków na 
działalność, uczestnictwo w 
wystawach, piknikach i 
innych imprezach 
organizowanych na rzecz 
zapobiegania bezdomności 
psów w Polsce.

Fundacja uczestniczyła 
również z zbieraniu 
pieniędzy w czasie WOŚP w 
styczniu 2015 roku. 
Fundacja prowadzi również 
na forum dyskusyjnym, a 
także w trakcie spotkań z 
kandydatami do adopcji i 
właścicielami psów, 
doradztwo w zakresie 
szkolenia, żywienia psów, 
profilaktyki weterynaryjnej, 
w porozumieniu ze 
specjalistami z 
poszczególnych dziedzin.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 42,460.32 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39,978.04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2,482.28 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

35,754.59 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,058.25 zł

1,213.14 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

42,025.98 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 42,025.98 zł

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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

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.)

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

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
(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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

434.34 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 6



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

1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,360.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,360.00 zł

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

113.33 zł

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

1,360.00 zł

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 7



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

organizacji

Warna Strzelecka 30.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-30

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

Druk: MPiPS 8


