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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CIESZYN

Powiat CIESZYŃSKI

Ulica UL. KATOWICKA Nr domu 157 Nr lokalu 

Miejscowość CIESZYN Kod pocztowy 43-400 Poczta CIESZYN Nr telefonu 782717771

Nr faksu E-mail biuro@fundacjalepszyswiat.pl Strona www www.fundacjalepszyswiat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-10-14

2012-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24174623000000 6. Numer KRS 0000366266

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

Katarzyna Brandys prezes TAK

Michał Głąbik członek 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

Anna Sidzina - Landowska przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Ewa Kocurek - Muszyńska członek Rady Fundacji TAK

Zofia Wszołek członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA "LEPSZY ŚWIAT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele fundacji:
1. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności:
- działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze 
zwierzętami, 
- zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad 
zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi, 
- podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i 
środowiska naturalnego,
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w 
dziedzinie ochrony 
  zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w 
zakresie ich ochrony 
- współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i 
ścigania przestępstw oraz 
  wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska,
- działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla praw 
zwierząt, 
- działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania 
dziedzictwa przyrodniczego,
- wspieranie stworzenia wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych 
warunków życia 
  i zachowania naturalnych instynktów, 
- propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do 
przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie, 
- zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego 
obchodzenia się ze zwierzętami oraz degradacji środowiska naturalnego.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej
3. Ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności 
- upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia,
- promowanie wegetarianizmu i weganizmu,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, a w szczególności:
- prowadzenie zajęć z edukacji humanitarnej i ekologii w placówkach 
oświatowych,
- organizowanie spotkań, zajęć, seminariów, odczytów o tematyce 
zdrowego stylu życia i odżywiania,
- organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
5. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
2. utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt, 
3. utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych - miejsc czasowego 
pobytu zwierząt bezdomnych, 
4. zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, 
5. podejmowanie interwencji w sprawach bezdomnych lub porzuconych 
zwierząt, poprzez zapewnienia im miejsca w fundacji, 
6. współpracę ze schroniskami dla zwierząt, Towarzystwem Opieki Nad 
Zwierzętami, fundacjami, stowarzyszeniami i wszystkimi innymi 
organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt, oraz karmicielami i 
opiekunami bezdomnych zwierząt, 
7. współpracę z organami samorządowymi w zakresie przestrzegania i 
realizacji ustaw oraz przepisów dotyczących zwierząt, występowanie z 
inicjatywami w zakresie wydawania przepisów lokalnych dotyczących praw 
zwierząt, oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym 
związanych,
8. współpracę z organami samorządowymi w zakresie przestrzegania i 
realizacji ustaw oraz przepisów dotyczących ochrony przyrody i 
środowiska, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania 
przepisów lokalnych dotyczących ich ochrony, oraz współuczestniczenie w 
tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
9. prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie 
ochrony zwierząt i ekologii,
10. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-
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wychowawczymi, 
11. pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt, 
12. kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, 
13. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, 
publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych, 
14. organizowanie szkoleń dla inspektorów i wolontariuszy, 
15. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt, 
przyrody i środowiska,
16. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego 
traktowania zwierząt, 
17. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie 
ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt, oraz w inny sposób 
łamiącymi ustawę o ich ochronie,
18. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie 
ścigania osób łamiących przepisy ustaw o ochronie przyrody i środowiska,   

19. występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w 
sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad 
zwierzętami, 
20. występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w 
sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony przyrody i 
środowiska, 
21. popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami 
oraz ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
22. prowadzenie edukacji humanitarnej i ekologicznej, warsztatów, 
spotkań, zajęć, prelekcji, konferencji we wszystkich typach szkół i 
przedszkoli, oraz dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 
urzędów samorządowych i państwowych, a także dla osób prywatnych.
23. prowadzenie, propagowanie i wspieranie akcji związanych z ochroną 
środowiska, ekologią, ochroną roślin i zwierząt, 
24. organizowanie imprez charytatywnych, 
25. upowszechnianie wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia i 
żywienia,
26. organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji, seminariów, odczytów o 
tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania, w tym propagowanie 
wegetarianizmu i weganizmu, 
27. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
28. organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, 
zgodnych z obowiązującym prawem, 
29. organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich i 
muzycznych dla dorosłych i młodzieży,
30. organizowanie imprez, koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, 
aukcji, 
31. redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich 
właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom,
32. podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-28, służących 
celom statutowym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Jak w latach poprzednich grupą docelową naszych działań były przede wszystkim zwierzęta, głównie te bezdomne i źle 
traktowane, domowe i gospodarskie, ale także zajmowaliśmy się małymi zwierzętami dzikimi takimi jak jeże czy ptaki. Zakres 
naszych działań obejmował także edukację na rzecz zwierząt, znajdywanie nowych właścicieli, przeciwdziałanie okrucieństwu, 
promowanie wolontariatu. Ten zakres działań adresowaliśmy do mieszkańców naszego powiatu (blisko 200 tys. mieszkańców), 
jak również w węższym zakresie do mieszkańców województwa i kraju. W minionym roku postawiliśmy także duży nacisk na 
dalszy rozwój organizacji, na rozbudowę struktur, pozyskiwanie nowych wolontariuszy i budowę stabilnego zaplecza. W związku 
z tym napisaliśmy wniosek na konkurs Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018 – 2030,  Priorytet 1a Zrównoważony Rozwój Organizacyjny, polegający na wsparciu działań misyjnych i rozwoju 
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instytucjonalnego. Jest to zadanie publiczne którego celem jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora 
pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego 
funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania 
organizacją oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora 
pozarządowego. Przeszliśmy Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymaliśmy wsparcie na realizację naszego rozwoju. Od 
października 2019 roku realizujemy nasz projekt. W jego ramach uruchomiliśmy biuro fundacji, które jest czynne od 
poniedziałku do piątku przez 8 godzin. Biuro jest dostępne dla osób z zewnątrz, co daje nam lepsze możliwości kontaktu z 
mieszkańcami, z wolontariuszami oraz z darczyńcami. Poszerzyło to zakres naszych działań, i zbliżyło nas do ludzi, którzy chcą 
pomagać zwierzętom i tych, którzy szukają pomocy dla nich. Zatrudniliśmy koordynatora biura, który prowadzi bieżące sprawy 
fundacji  oraz na ½ etatu koordynatora ds. wolontariatu, który zajmuje się pozyskiwaniem nowych wolontariuszy oraz szeroko 
pojętą edukacją prozwierzęcą. Dzięki projektowi zakupiliśmy m.in. samochód do transportu zwierząt, namiot promocyjny, 
sprzęt biurowy, informatyczny, edukacyjny i multimedialny, wykonaliśmy materiały edukacyjne i promocyjne. W projekcie 
zaplanowaliśmy realizację szkoleń wewnętrznych dla wolontariuszy oraz szkoleń zewnętrznych dla kadry fundacji. 
Uruchomiliśmy internetową platformę interwencyjną i forum dla wolontariuszy. Projekt zakłada szereg działań zmierzających 
do dalszego rozwoju organizacji, a celem ostatecznym ma być zwiększenie możliwości pomocy potrzebującym zwierzętom oraz 
rozszerzenie działalności organizacji. Projekt dał nam jedyną i nieocenioną szansę na rozwój i zakup niezbędnego do działania 
sprzętu, ponieważ nasze środki pozyskane w ciągu roku oraz wpływające z 1% przeznaczamy przede wszystkim na bezpośrednią 
pomoc potrzebującym zwierzętom. W 2019 roku było tych zwierząt znowu bardzo dużo. Przez nasze kocie przytulisko i domy 
tymczasowe przeszło w ciągu roku 236 kotów. Ze schroniska „Azyl” w Cieszynie zabraliśmy pod naszą opiekę 49 psów będących 
w największej potrzebie, którym trzeba było zapewnić opiekę behawioralną lub specjalistyczną weterynaryjną. Bezpośrednio 
oddaliśmy do adopcji 137 naszych podopiecznych, ale dzięki pomocy naszych wolontariuszy w cieszyńskim schronisku i 
promowaniu przebywających tam psów udało nam się również pośredniczyć i pomóc w kilkudziesięciu adopcjach bezpośrednio 
ze schroniska. Nasza współpraca polegała na szukaniu poprzez ogłoszenia domów stałych dla podopiecznych azylu, spotykaniu 
się z zainteresowanymi adopcją na sobotnich spacerach w schronisku i pomocy w wybraniu i poznaniu wybranych psów. 
Przyjęliśmy na leczenie 16 dzikich zwierząt takich jak jeże, gołębie, sierpówki i wróble. Przybyło nam 16 nowych domów 
tymczasowych. 
Najwięcej środków finansowych, a także pracy wolontariuszy zaangażowanych było w doinwestowanie, prowadzenie oraz 
bezpośrednią opiekę nad kotami w naszym fundacyjnym Kocim Zakątku oraz w domach tymczasowych. Równie duża ilość 
wolontariuszy zaangażowana była w pomoc psom w cieszyńskim schronisku, w sobotnie spacery z nimi. W spacerach 
uczestniczyli również nasi fundacyjni fotografowie. Te spacery, praca z psami i piękne zdjęcia były podstawą do redagowania 
ogłoszeń, co znacznie wspomogło i zwiększyło adopcje zwierząt ze schroniska. W ciągu roku przeprowadziliśmy szereg wizyt 
przedadopcyjnych dla podopiecznych fundacji. Kontynuowaliśmy nasze działania statutowe związane z zapewnieniem opieki i 
ochrony zwierzętom bezdomnym poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, oraz interweniowaliśmy w 
przypadkach niewłaściwego traktowania zwierząt, porzucania, przetrzymywania w warunkach niechlujstwa, brudu lub ciasnoty, 
głodzenia, znęcania się, oraz w innych przypadkach wyszczególnionych w Ustawie o ochronie zwierząt. Współpracowaliśmy w 
tym celu z Policją, Strażą Miejską oraz Powiatowym Inspektoratem Weterynarii. Braliśmy pod tymczasową opiekę psy odebrane 
w trybie interwencji. Prowadziliśmy kilkanaście domów tymczasowych dla psów, kotów i małych dzikich zwierząt 
potrzebujących specjalistycznej indywidualnej opieki, a w przypadkach braku miejsc w domach tymczasowych umieszczaliśmy 
psy w płatnych hotelikach. Organizowaliśmy i prowadziliśmy zbiórki karm i darów rzeczowych dla naszych podopiecznych w 
placówkach oświatowych. Kolejny rok z rzędu prowadziliśmy akcję sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 
współpracowaliśmy w tym zakresie z gminami powiatu cieszyńskiego oraz cieszyńskim schroniskiem. Koty wolno żyjące 
pozostawały pod naszą opieką na czas rekonwalescencji a następnie wypuszczaliśmy je na wolność. Pośredniczyliśmy w 
znalezieniu domów dla kilkudziesięciu podopiecznych schroniska, przeprowadziliśmy kilkadziesiąt internetowych akcji 
adopcyjnych, oraz prowadziliśmy stronę adopcyjną schroniska. 
Nasze najważniejsze i najbardziej cenne sukcesy w minionym roku to stale wzrastająca liczba zwierząt, którym udało się pomóc, 
które udało się uratować, znaleźć nowe domy, lub wyleczyć i wypuścić na wolność, a także stale powiększające się wokół 
fundacji grono wolontariuszy, którzy chcą pomagać oraz rozpoczęcie projektu Narodowego Instytutu Wolności. Po raz drugi 
zorganizowaliśmy Piknik Charytatywny Miau&Hau, wzięliśmy udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Cieszynie, 
zrealizowaliśmy kolejny projekt w następnej edycji: - „Tesco Decydujesz - pomagamy”, gdzie zajęliśmy I miejsce w głosowaniach 
w lokalnych sklepach Tesco i dostaliśmy 5000 złotych na doinwestowanie Kociego Zakątka, zorganizowaliśmy Koncert 
Charytatywny na rzecz naszych podopiecznych, wydaliśmy kolejny kalendarz ze zdjęciami naszych zwierząt, prowadziliśmy cykl 
wykładów dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego „Kot dla początkujących”, w okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy dla 
miłośników kotów „Lato z kotem”, a w Wiślańskim centrum kultury w styczniu i lutym można było podziwiać na wystawie 
portrety mieszkańców naszego Kociego Zakątka.
Nasza aktywność w 2019 roku: 
Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt i pomoc zwierzętom dzikim
Zapewnialiśmy schronienie i opiekę zwierzętom domowym w naszych domach tymczasowych, kocim przytulisku i hotelikach dla 
psów. Przyjmowaliśmy pod tymczasową opiekę małe dzikie zwierzęta takie jak jeże, gołębie, wróbelki i sierpówki, które 
karmiliśmy i leczyliśmy, a następnie wypuszczaliśmy na wolność. Nasi podopieczni mieli jak najlepszą opiekę naszych 
wolontariuszy i współpracujących z nami weterynarzy, zapewnialiśmy dobrą karmę, leki, profilaktykę, zwierzęta domowy były 
czipowane. Propagowaliśmy na zajęciach edukacyjnych sterylizację i kastrację zwierząt domowych, a sami realizowaliśmy 
program sterylizacji i kastracji we współpracy z Miastem Cieszyn i schroniskiem Azyl. Wyłapywaliśmy koty dzikie wolno żyjące 
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aby wykonać zabiegi, aby mogły żyć spokojnie w swoim naturalnym środowisku nie rozmnażając się. Wszystkie przyjmowane 
przez nas zwierzęta zostały wysterylizowane lub wykastrowane. Współpracowaliśmy z kilkunastoma społecznymi karmicielem 
zwierząt, którym pomagaliśmy dokarmiać koty oraz rozdawaliśmy zimowe budki dla kotów. 
Akcja sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – Od początku działalności prowadzimy na terenie naszego powiatu 
intensywne działania zapobiegające bezdomności zwierząt, a polegające na sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. Akcja ta 
ma na celu zmniejszenie populacji kotów dzikich poprzez ich wyłapywanie, wykonywanie zabiegów, i po odpowiednim okresie 
rekonwalescencji ponowne wypuszczanie w miejscach odłowienia. W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy tą akcję w kilku 
gminach powiatu, we współpracy z gminą Cieszyn i schroniskiem „Azyl”. Po zabiegach koty przebywały w naszej kociarni. W 
okresie zimowym współpracowaliśmy z gminami i społecznymi karmicielami kotów w ramach akcji dokarmiania kotów wolno 
żyjących w siedliskach ich występowania oraz przekazywaliśmy karmicielom specjalne budki stanowiące schronienie dla ich 
podopiecznych. 
Koci zakątek
Nasze kocie przytulisko czasami pękało w szwach. W trakcie roku przyjęliśmy pod opiekę 236 kotów, większość z nich 
zamieszkała właśnie tam. Uczyniliśmy wiele starań, aby doposażyć to miejsce tak, żeby koty czuły się w nim jak w domu, oraz 
aby były bezpieczne i jak najmniej narażone na choroby i stres. Naszym priorytetem było zapewnienie im bezpiecznego 
schronienia i pełnych misek dobrego wartościowego jedzenia. Koty były leczone, sterylizowane, kastrowane, szczepione, 
czipowane, a później oddawane do adopcji. Te dzikie wypuszczaliśmy na wolność, aby żyły szczęśliwie w swoim naturalnym 
środowisku. Dzięki kolejnej akcji „Tesco – decydujesz, pomagamy” na którą napisaliśmy projekt i otrzymaliśmy 5000 złotych 
doposażyliśmy kocią wolierę w półki, drapaki i hamaki, a dla kotów zakupiliśmy środki na pasożyty i szczepionki. Kociarnia była 
prowadzona przez grupę naszych wolontariuszy, którzy z oddaniem i ogromnym zaangażowaniem poświęcali czas na codzienne 
sprzątanie, karmienie, zabawę, przytulanie i opiekę nad kotami. Kocim przytuliskiem opiekowali się też lekarze weterynarii i 
technik weterynarii. W czasie wakacji, w każdą sobotę lipca i sierpnia organizowaliśmy „Lato z kotem”, gdzie w zewnętrznej 
wolierze mieszkańcy powiatu mogli spędzić czas z naszymi kotami, zrelaksować się i pobawić z nimi. W wolierze przy kocim 
zakątku można było poczytać książkę drapiąc kota za uszkiem, wpaść na pogawędkę z wolontariuszami lub poznać i wybrać 
nowego członka rodziny. Nasze przytulisko i jego kocich mieszkańców promowaliśmy także na wystawie w Wiślańskim Centrum 
Kultury, gdzie podczas zimowych miesięcy w styczniu i lutym można było zobaczyć portrety kotów z "Kociego zakątka".     
Spacery z psami ze schroniska
Spacery z psami z cieszyńskiego schroniska co sobotę przyciągały bardzo dużo wolontariuszy oraz osób zainteresowanych 
adopcją zwierzaka. Coraz więcej osób zgłaszało do nas chęć pomocy psiakom, pozyskaliśmy też wolontariuszy zawodowo 
zajmujących się fotografią, dzięki czemu nasze ogłoszenia adopcyjne stały się znacznie bardziej atrakcyjne, a to pomogło nam 
zwiększyć ilość adopcji zwierząt ze schroniska. Wolontariusze poznawali zwierzęta, uczyli ich podstawowych zachowań, tworzyli 
profile zwierząt do ogłoszeń, a także spotykali się z osobami zainteresowanymi adopcją, aby ułatwić im podjęcie decyzji i pomóc 
w pierwszym kontakcie z psem.
Wspieranie adopcji 
Wolontariusze fundacji intensywnie poszukiwali domów stałych dla naszych psów i kotów, a także dla psów z cieszyńskiego 
schroniska. Na portalach społecznościowych i prowadzonych przez nas stronach www publikowaliśmy zdjęcia i ogłoszenia, 
ogłaszaliśmy też zwierzęta w prasie lokalnej i portalach ogłoszeniowych. Propagowaliśmy edeę adopcji w trakcie zajęć 
edukacyjnych i w wywiadach w mediach. Udało nam się znaleźć domy dla 137 naszych zwierząt, oraz dzięki naszym działaniom 
kilkadziesiąt psów z cieszyńskiego schroniska także znalazło domy. 
Interwencje – Jak w poprzednich latach współpracując z Policją i Strażą Miejską sprawdzaliśmy zgłoszenia w sprawach znęcania 
się nad zwierzętami oraz utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich w nieodpowiednich warunkach bytowania. Dzięki 
realizowanemu projektowi Narodowego Instytutu Wolności uruchomiliśmy portal interwencyjny, gdzie mieszkańcy regionu 
mogą zgłaszać interwencje. Pod koniec roku sprawozdawczego portal był w fazie testowania. Wielokrotnie w trakcie 
interwencji edukowaliśmy właścicieli jakie warunki powinny mieć ich psy czy zwierzęta gospodarskie, ponieważ czasami 
warunki wynikały z niewiedzy a nie złej woli. Corocznie rośnie świadomość ludzi na temat prawidłowej opieki, i coraz częściej 
ludzie reagują i zgłaszają do nas zauważone nieprawidłowości. Właścicieli w pierwszej kolejności zobowiązywaliśmy do poprawy 
warunków bytowych zwierząt domowych czy gospodarskich, tak aby poprawić życie zwierzęcia i uświadomić właścicielowi, że 
wobec niego także ma obowiązki. Problem zaniedbania czy niewłaściwych warunków bytowych nie dotyczy tylko psów i kotów, 
chociaż do psów najczęściej jesteśmy wzywani, ale często też zwierząt gospodarskich oraz ptactwa domowego, które są 
trzymane w brudzie i odchodach. Współpracowaliśmy z inspekcją weterynaryjną, jednostkami Policji i Straży Miejskiej, 
samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi. W przypadkach gdy współpraca z właścicielem nie była możliwa, warunki 
nie były poprawione lub istniało zagrożenie dla zdrowia i życia zwierzęcia fundacja składała wnioski o odebranie oraz kierowała 
sprawę do prokuratury w celu ukarania sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu zwierząt. Nasi inspektorzy byli 
regularnie szkoleni z procedur interwencyjnych i obowiązujących przepisów prawa. 
Edukacja 
Zorganizowaliśmy i prowadziliśmy w Cieszyńskim Ośrodku Kultury cykl wykładów edukacyjnych „Kot dla początkujących”. 
Podczas spotkań z mieszkańcami powiatu uczyliśmy miłośników kotów m.in. czym jest koci etogram, jaka jest zależność 
pomiędzy wyborem kociej miski a jej wpływem na zdrowie, uczyliśmy patrzeć na swoje mieszkanie oczami kota i co zrobić, aby 
kot był szczęśliwy ze swoim opiekunem. Po prelekcji organizowaliśmy mały quiz z nagrodami i dyskusję przy poczęstunku. 
Podczas spotkań przybliżaliśmy działalność fundacji i opowiadaliśmy o podopiecznych. Wolontariusze fundacji organizowali w 
szkołach zajęcia dla dzieci, pogadanki i spotkania na temat bezdomności i prawidłowej opieki nad zwierzętami, sytuacji zwierząt 
w schroniskach, pracy ze zwierzętami, wolontariatu. Uczyli co należy zrobić gdy zwierzę jest źle traktowane lub gdy znajdzie się 
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chore lub ranne zwierzę. Na spotkaniach propagowaliśmy ideę wolontariatu, bezinteresownej pomocy oraz wspierania 
słabszych i potrzebujących. 
Domy tymczasowe i hoteliki – Bardzo intensywnie poszukiwaliśmy nowych domów tymczasowych dla zwierząt, ponieważ ta 
forma pomocy jest najlepszą jaką można dać potrzebującym i borykającym się z problemami zdrowotnymi lub behawioralnymi 
zwierzętom. W ciągu roku przybyło nam 16 domów tymczasowych. W domach tymczasowych umieszczaliśmy zwierzęta chore, 
kalekie, w złej kondycji fizycznej albo psychicznej. W przypadku braku domów tymczasowych dla psów w drugiej kolejności 
umieszczaliśmy je w płatnych hotelikach. 
Ze schroniska „Azyl” w Cieszynie zabieraliśmy psy w złym stanie fizycznym, po poważnych operacjach, wymagające 
rekonwalescencji i rehabilitacji, a także najstarsze lub malutkie szczenięta, co do których wiedzieliśmy, że nie poradzą sobie w 
warunkach schroniskowych. W ramach projektu strachulce zabieraliśmy psy w z problemami behawioralnymi. Łącznie ze 
schroniska zabraliśmy 49 psów. Także zwierzęta odbierane w trybie interwencji oraz porzucone i znalezione przez mieszkańców 
powiatu często trafiały pod naszą opiekę do domów tymczasowych, na czas znalezienia właściciela lub zakończenia spraw 
sądowych. W ciągu roku trafiało do nas kilkadziesiąt różnych zwierząt (poza kotami i psami także jeże, gołębie, pisklęta wróbla i 
sierpówki). Dla większości zwierząt domowych znaleźliśmy nowe domy, a te dzikie po odchowaniu wypuszczaliśmy na wolność. 
Aby zapewnić jak najszerszą pomoc dla nich wolontariusze fundacji przyjmowali do siebie nawet kilka zwierząt jednocześnie. 
Wolontariat – W roku sprawozdawczym dzięki temu, że otworzyliśmy biuro i byliśmy łatwiej dostępni zauważyliśmy znaczny 
wzrost zainteresowania naszą działalnością i pomocą w ramach aktywnego wolontariatu. Wolontariat polegał przede wszystkim 
na opiece nad kotami w kocim przytulisku, w tym na sprzątaniu u kotów, organizacji i doposażeniu woliery i pomieszczeń, 
podawaniu leków, zabawach oraz uczestniczeniu w letnich spotkaniach mieszkańców z kotami. Dużo zainteresowanych 
wolontariuszy uczestniczyło w wyprowadzaniu psów z cieszyńskiego schroniska, w pracy nad nimi i robieniu ogłoszeń 
adopcyjnych. Spora grupa wolontariuszy pomagała w przeprowadzaniu interwencji. Kolejną bardzo ważną i skuteczną formą 
wolontariatu w fundacji było stałe poszukiwanie dla podopiecznych fundacji i schroniska domów stałych, prowadzenie 
internetowych akcji adopcyjnych oraz aktywność w mediach społecznościowych. Kolejną formą wolontariatu było prowadzenie 
w swoich prywatnych domach i mieszkaniach tzw. domów tymczasowych dla naszych podopiecznych. W 2019 roku przybyło 
nam 16 domów tymczasowych. Nasi wolontariusze poświęcali bardzo dużo swojego prywatnego czasu robiąc ogłoszenia, 
przeprowadzając wizyty przedadopcyjne i poadopcyjne, organizując transporty zwierząt, przewożąc je do i z gabinetów 
weterynaryjnych oraz przygotowując zwierzęta do adaptacji. Osoby przeszkolone, z doświadczeniem i posiadające status 
inspektora zajmowały się przeprowadzaniem interwencji. Wolontariusze prowadzili strony internetowe fundacji, strony na 
portalach społecznościowych oraz stronę adopcyjną psów z cieszyńskiego schroniska, umieszczali ogłoszenia i artykuły na 
lokalnych portalach. Inspektorzy i wolontariusze angażowali swój prywatny czas i wykonywali ogromną pracę na rzecz 
potrzebujących zwierząt. W 2019 roku mieliśmy 33 aktywnych wolontariuszy.
Projekt „Strachulce, psy skazane na bezdomność” – fundacja kontynuowała rozpoczętą kilka lat temu akcję zabierania tzw. 
starchulców pod opiekę hotelików z behawiorystami lub do naszych wolontariuszy posiadających odpowiednie doświadczenie i 
kwalifikacje. Ten stały projekt o nazwie „Strachulce, psy skazane na bezdomność” ma na celu pomoc psom trafiającym do 
cieszyńskiego schroniska, które ze względu na brak socjalizacji, strach przed człowiekiem, brak umiejętności chodzenia na 
smyczy lub agresję ze strachu nie mają szansy na adopcję. Takie psy nazwaliśmy właśnie strachulcami. Strachulce były 
sukcesywnie zabierane przez nas ze schroniska, a po wyeliminowaniu problemów behawioralnych psy trafiały do nowych 
domów. W ten sposób od lat pomagamy „nieadopcyjnym” psom znaleźć nowych opiekunów.
Promocja działań i wolontariatu
Po raz kolejny wydaliśmy kalendarz fundacji, przedstawiający zdjęcia psów i kotów będących pod naszą opieką i promujący 
adopcje zwierząt ze schronisk. Projekt graficzny oraz zdjęcia zrobili społecznie nasi wolontariusze. Kalendarz posłużył promocji 
fundacji, kociego zakątka i naszych podopiecznych. W czerwcu po raz drugi zorganizowaliśmy fundacyjny Piknik Charytatywny 
Miau&Hau, na którym promowaliśmy działania fundacji oraz adopcje zwierząt bezdomnych, a także ideę wolontariatu i 
bezinteresownego pomagania innym. Uruchomiliśmy po raz pierwszy nasz fundacyjny zwierzakowy sklepik, gdzie 
sprzedawaliśmy fundacyjne gadżety. Cały dochód z pikniku został przeznaczony na nasze zwierzęta. W lipcu został 
zorganizowany koncert charytatywny w Otwartym Klubie Browaru na rzecz naszych zwierząt. Koncertowi towarzyszyła akcja 
zbiórki pieniędzy dla naszych podopiecznych oraz zwierzakowy sklepik. We wrześniu wzięliśmy udział w Festiwalu Organizacji 
Pozarządowych organizowanym na cieszyńskim Rynku, gdzie promowaliśmy adopcje zwierząt i wolontariat w fundacji, 
przybliżaliśmy mieszkańcom nasze działania i prowadziliśmy zwierzakowy sklepik. Wszystkie imprezy organizowane i 
prowadzone były przez naszych wolontariuszy. 
Nasi podopieczni – naszymi podopiecznymi były głównie psy i koty, ale trafiły pod naszą opiekę także małe zwierzęta dzikie takie 
jak jeże, gołębie miejskie, sierpówka, pisklę wróbla. 
Media – Staraliśmy się na bieżąco informować media o sprawach ważnych dla naszej działalności, o pomocy zwierzętom i ich 
potrzebach na terenie naszego powiatu, o interwencjach i działaniach które podejmujemy. Publikowaliśmy materiały 
informacyjne na temat ochrony praw zwierząt i opieki nad nimi, wywiady dotyczące najbardziej palących tematów. 
Prowadziliśmy kąciki adopcyjne dla naszych podopiecznych w lokalnej prasie i na lokalnych portalach. 
Działalność nieodpłatna – w okresie sprawozdawczym większość działań fundacji prowadzona była w ramach działalności 
nieodpłatnej. 
Działalność odpłatna – w okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.
Działalność gospodarcza - w okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na realizacji 
umowy z gminą Cieszyn oraz współpracy ze schroniskiem „Azyl” dotyczących akcji sterylizacji i kastracji kotów dzikich wolno 
żyjących, oraz objęciu opieką tymczasową bezdomnych kotów domowych. Fundacja prowadziła sprzedaż kalendarzy oraz 
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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 domowe, ptaki, zwierzęta dzikie i koty wolno żyjące, zwierzęta gospodarskie

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

0

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

gadżetów fundacji takich jak kubki, torby, koszulki, układanki, podkładki pod tablice rejestracyjne, podstawki pod kubki.

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

działalność główna opierała się na pomocy 
zwierzętom bezdomnym oraz małym 
zwierzętom dzikim, organizowaniu i 
prowadzeniu im domów tymczasowych, 
zapewnieniu opieki weterynaryjnej, a także na 
prowadzeniu przytuliska dla kotów w Cieszynie. 
Nasza pomoc polegała na finansowaniu leczenia 
i rehabilitacji, szukaniu domów stałych, 
przeprowadzaniu interwencji w sprawach 
podejrzenia złego traktowania zwierząt oraz 
przetrzymywania ich w nieodpowiednich 
warunkach bytowania, organizowaniu pomocy 
finansowej i rzeczowej dla zwierząt, dokarmianiu 
kotów wolno żyjących. Działalność dodatkowa 
opierała się na organizowaniu i wspieraniu 
działań wolontariatu oraz współpracy z gminami, 
policją, strażą miejską i powiatowym 
inspektoratem weterynarii w zakresie realizacji 
działań statutowych.

94.99.Z 85 600,15 zł

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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Wizyty wolontariuszy wraz z fundacyjnymi 
psami w placówkach oświatowych takich jak 
przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe i 
placówki opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 
na terenie powiatu cieszyńskiego. Celem 
prowadzonych zajęć było wzmacnianie wśród 
dzieci i młodzieży, między innymi dzięki 
kontaktowi ze zwierzętami, empatii w stosunku 
do innych gatunków, rozbudzanie chęci 
pomagania im, a także szerzenie idei 
wolontariatu, bezinteresownego pomagania 
innym. Tematyka spotkań obejmowała także 
naukę zachowań w stosunku do psów i kotów, 
przybliżała problem bezdomności zwierząt 
domowych i ich sytuacji w schroniskach, uczyła 
kontaktu z nimi a także tego, jak można 
zapobiegać bezdomności zwierząt domowych.

85.59.B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 341 313,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 256 416,33 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 79 503,00 zł

d) przychody finansowe 298,42 zł

e) pozostałe przychody 5 095,55 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 96.09.Z

Prowadzenie we współpracy z gminą Cieszyn oraz Schroniskiem „Azyl” akcji sterylizacji i 
kastracji kotów dzikich wolno żyjących. Gmina realizowała coroczny program opieki nad 
zwierzętami, w którym jest między innymi zobowiązana do ograniczenia populacji zwierząt 
poprzez ich sterylizację i kastrację a także do do opieki nad zwierzętami domowymi. Fundacja 
w ramach umowy realizowała powyższe zadanie poprzez wyłapywanie dzikich kotów, 
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji u weterynarzy, sprawowanie opieki nad 
kotami w okresie rekonwalescencji, przeprowadzenie odpowiedniej profilaktyki, i następnie 
wypuszczenie kotów w miejsce ich stałego bytowania. Koty oswojone domowe oraz maluchy 
pozostawały pod opieką w fundacyjnym kocim przytulisku do czasu znalezienia im nowych 
domów. Schronisko realizowało umowy w kilkunastu gminach wyłapując koty zgłoszone do 
zabiegów. Koty trafiały pod naszą opiekę. Fundacja zajmowała się kotami po zabiegach, 
zapewniała im miejsce i opiekę w przytulisku, a kotom udomowionym i maluchom szukaliśmy 
nowych domów stałych.

2 47.91.Z

Na rok 2020 wydaliśmy dwa naścienne kalendarze fundacyjne, z których jeden był 
przeznaczony dla miłośników i właścicieli kotów (ze zdjęciami naszych kocich podopiecznych 
zamieszkujących koci zakątek), a drugi dla miłośników i właścicieli  psów (ze zdjęciami naszych 
psich podopiecznych z domów tymczasowych i hotelików). Wydruk zleciliśmy drukarni. 
Prowadziliśmy sprzedaż tych kalendarzy poprzez nasze dwa portale społecznościowe oraz 
prowadzone przez nas stronę internetową www.fundacjalepszyswiat.pl.

3 47.99.Z

Nasze kocie i psie kalendarze sprzedawaliśmy stacjonarnie w fundacyjnym biurze, gdzie 
odwiedza nas dużo osób zainteresowanych działalnością fundacji, pomocą zwierzętom oraz 
wsparciem naszych działań. Poza kalendarzami sprzedawaliśmy nasze fundacyjne gadżety.  
Wyprodukowanie zleciliśmy firmie reklamowej. Wśród nich jest kilka wzorów psich i kocich 
kubków, kilka wzorów psich i kocich koszulek, układanki dla dzieci, ekologiczne torby na 
zakupy, podkładki pod kubki a także ramki pod tablice rejestracyjne.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 105 771,88 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 61 640,24 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 145 391,00 zł

2.4. Z innych źródeł 28 510,18 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 59 177,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 85 600,15 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: 344 251,04 zł 85 600,15 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Dofinansowanie pobytu w psich hotelikach podopiecznych Fundacji - pozostałych, nieobjętych 
projektem "Strachulce".

38 700,00 zł

2 Dofinansowanie pobytu w hotelikach 5 psiaków - podopiecznych objętych projektem "Strachulce". 13 800,00 zł

3 Sfinansowanie leczenia bezpośrednich podopiecznych Fundacji. 23 900,00 zł

4 Zakup karmy i żwirku dla zwierząt będących pod bezpośrednią opieką Fundacji, w tym dla kotów 
przebywających w Kocim Zakątku oraz dofinansowanie zakupu zadaszenia woliery dla kotów.

9 100,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

61 640,24 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

45 924,52 zł

16 911,62 zł

3 051,86 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)

79 503,00 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 -3 085,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 4 683,60 zł

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

259 501,36 zł 85 600,15 zł

0,00 zł 0,00 zł

74 819,40 zł

16,43 zł

9 670,50 zł

243,35 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4 320,45 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 4 683,60 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

7 167,00 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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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)

3 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)

0,75 etatów

2 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
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 27 315,10 zł

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

15 991,60 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 

11 323,50 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)  

455,25 zł

33 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

27 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

23 890,00 zł

23 890,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 425,10 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 15 991,60 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)

W listopadzie 2019 roku zostały zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę 2 osoby w ramach realizacji projektu z 
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018
-2030.

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

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

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

3 200,00 zł

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

1 Lepszy Świat Rozwój Fundacji. Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

76 912,28 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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)

Kwota zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, wskazana w pozycji IV.1. została obliczona od 
dochodu podatkowego, który różni się od wyniku bilansowego. Fundacja nie jest czynnym podatnikiem Vat - 
korzystamy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy od podatku od towarów i usług.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Katarzyna Brandys
Michał Głąbik 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
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