
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne 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 2016-06-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica KOMBATANTÓW Nr domu 134 Nr lokalu 

Miejscowość ĆWIKLICE Kod pocztowy 43-229 Poczta ĆWIKLICE Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
kontakt@przystanocalenie.or
g

Strona www www.przystanocalenie.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-09-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24328825700000 6. Numer KRS 0000464918

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

Dominik Kazimierz Nawa Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Nowak Organ Nadzoru-Rada 
Fundacji

TAK

Katarzyna Pieczyrak Organ Nadzoru-Rada 
Fundacji

TAK

PRZYSTAŃ OCALENIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Podstawowym celem Fundacji jest szeroko rozumiana ochrona 
środowiska, ekologia i ochrona zwierząt. Obok celu podstawowego 
działalność Fundacji obejmuje następujące cele:
a) Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej na rzecz 
obrony i ochrony praw zwierząt oraz kształtowanie właściwej 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i 
młodzieży, między innymi poprzez:
Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów w zakresie 
nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt,
Organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych na rzecz 
ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska,
Prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu metod nowoczesnej i 
humanitarnej hodowli zwierząt,
Zakładanie i prowadzenie punktów widokowych dla obserwacji zwierząt w 
naturalnym środowisku,
Zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dla wszystkich gatunków 
zwierząt,
Zakładanie i prowadzenie specjalistycznych gospodarstw rolnych 
utrzymujących wszystkie gatunki zwierząt,
Finansowanie projektów, rzeczy i produktów proekologicznych,
Tworzenie, finansowanie i realizacje projektów mających na celu szeroko 
rozumianą promocję ochrony zwierząt, ochrony środowiska naturalnego 
oraz popularyzacji  innych celów Fundacji poprzez:   
- Reklamę medialną
- Reklamę wizualną
Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami 
porządkowymi,  samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, 
Inspekcją Transportu Drogowego i innym w zakresie ścigania osób 
winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami:
- stworzenie mobilnych odpowiednio przeszkolonych inspektorów ściśle 
współpracujących z terenowymi jednostkami służb mundurowych,
- tworzenie punktów kontroli warunków transportów zwierząt z 
możliwością ich przeładowania,
Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, 
władz państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania 
przepisów dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo w tworzeniu 
odpowiednich aktów prawnych.
Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach badawczych, 
zebraniach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych 
poświęconych  ochronie zwierząt oraz zagadnieniom w zakresie ekologii,
Pozyskiwanie dotacji Unii Europejskiej,
Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi 
zajmującymi  się ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich 
przejawów okrucieństwa wobec nich,
Promocja wykorzystania ekologicznych źródeł pozyskiwania energii,
Promocja rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
Współpraca z gminami w sprawie rozwiązania problemu bezpańskich 
zwierząt.
b) Działalność charytatywną poprzez:
Wspieranie utrzymania działalności przytuliska dla koni oraz innych 
zwierząt Przystań Ocalenie,
Wykup i utrzymanie zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, chorych, 
maltretowanych, niezdolnych do pracy lub dalszego użytkowania,
Diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja uratowanych zwierząt,
Zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, 
gospodarskich, egzotycznych i dzikich,
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję 
zdrowia w szczególności poprzez rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z 
deficytami rozwojowymi poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi 
końmi, także na terenie placówek oświatowych,
(oraz inne cele określone w § 8.1 statutu fundacji Przystań Ocalenie)

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

gospodarczą oraz działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
a) 01.13.Z – uprawa warzyw, włączając melony oraz upraw roślin 
korzeniowych i roślin bulwiastych,
b) 01.19.Z – pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
c) 01.41.Z – chów i hodowla bydła mlecznego,
d) 01.43.Z – chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
e) 01.45.Z – chów i hodowla owiec i kóz,
f) 01.46.Z – chów i hodowla świń,
g) 01.47.Z – chów i hodowla drobiu,
h) 01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt,
i) 01.50.Z – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt 
(działalność mieszana),
j) 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
k) 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 
gospodarczych,
l) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i krótkotrwałego 
zakwaterowania,
m) 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów 
kempingowych) i pola namiotowe,
n) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
o) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
p) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i 
kongresów,
q) 82.99.Z – działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana,
r) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
s) 86.90.D – działalność paramedyczna,
t) 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
u) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
v) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych,
w) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana;
x) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i 
pasz dla zwierząt,
y) 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
z) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
aa) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach,
bb) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
cc) 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i 
cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
dd) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
ee) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i 
pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
ff) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
gg) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
hh) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
ii) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
jj) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych 
zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
kk) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
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ll) 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,
mm) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
nn) 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 
straganach i targowiskach,
oo) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet,
pp) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 
sklepową, straganami i targowiskami,
qq) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
rr) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi,
ss) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
tt) 75.00.Z - Działalność weterynaryjna,
uu) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
i rekreacyjnych,
vv) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
ww) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana,
3. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:
a) 01.13.Z – uprawa warzyw, włączając melony oraz upraw roślin 
korzeniowych i roślin bulwiastych,
b) 01.41.Z – chów i hodowla bydła mlecznego,
c) 01.43.Z – chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
d) 01.45.Z – chów i hodowla owiec i kóz,
e) 01.46.Z – chów i hodowla świń,
f) 01.47.Z – chów i hodowla drobiu,
(oraz inne określone w § 9.3 statutu fundacji Przystań Ocalenie)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt poprzez prowadzone prelekcje 
podczas przyjazdów dzieci i młodzieży do przytuliska "Przystań Ocalenie" w Ćwiklicach.
2. Współdziałanie z organami porządkowymi w zakresie ściganie osób, które znęcają się nad 
zwierzętami ( współpraca z policją, Strażą miejską, i innymi organami)
3. Współpraca z grupami młodzieżowymi, ze szkołami, które organizują lekcje z ochrony srodowiska  na 
terenie przytuliska dla koni. Organizujemy także edukację dzieci i młodzieży na terenie szkoły poprzez:
- utrzymywanie ciągłego kontaktu poprzez wysyłanie informacji  na temat działalności naszego 
przytuliska do szkół na terenie całego kraju ( najwięcej szkół współpracuje z nami z terenu śląska)
-uczestnictwo w imprezach mających na celu propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt
5. Prowadzenie akcji promocyjnych przy pomocy TVP, rozgłośni radiowych i prasy - mających na celu 
pozyskiwanie sponsorów i pokazywanie sponsorów i pokazywania niehumanitarnego traktowania 
zwierząt w Polsce.
6. Przeprowadzanie kontroli:
- targowisk końskich
-warunków pracy zwierząt pociągowych w górach
7. Ratowanie i szukanie domów domów dla maltretowanych i bezdomnych zwierząt.
8.Współpraca z osobami zajmującymi się się bezdomnymi zwierzętami poprzez dowożenie im jedzenia, 
pokrywanie kosztów szczepień, leczenia i sterylizacji.
9.Współpraca z innymi schroniskami oraz organizacjami o podobnycym statutowym celu działania
10. Prowadzenie interwencji  w przypadkach znęcania się nad zwierzętami.
11.Udzielanie pomocy zwiezętom chorym, potrąconym lub rannym ( psy, koty,sarny i inne...) oraz 
leczenie ich i rehabilitacja, szukanienowych, troskliwych opiekunów lub przekazywanie odpowiednim 
instytucjom (Pogotowie Leśne w Mikołowie)
12.Wykup i utrzymanie koni oraz innych zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

chów i hodowla 
pozostałych zwierząt,

Podklasa ta obejmuje:

    chów i hodowlę 
pozostałych zwierząt, 
włącznie z częściowo 
oswojonymi:
        strusi i emu,
        pozostałych 
ptaków, z wyłączeniem 
drobiu,
        owadów,
        królików i 
pozostałych zwierząt 
futerkowych,
    produkcję nasienia 
królików i pozostałych 
zwierząt futerkowych,
    produkcję skór 
zwierząt futerkowych, 
gadów lub ptaków w 
gospodarstwach 
hodowlanych,
    chów i hodowlę 
robaków, mięczaków, w 
tym ślimaków itp. 
zwierząt lądowych,
    chów i hodowlę 
jedwabników; 
produkcję kokonów 
jedwabników,
    chów i hodowlę 
pszczół; produkcję 
miodu i wosku 
pszczelego oraz 
pozostałych produktów 
pszczelich,
    chów i hodowlę 
zwierząt domowych, z 
wyłączeniem ryb:
        kotów i psów,
        ptaków, takich jak 
papużki itp.,
        chomików itp.,
    chów i hodowlę 
różnorodnych zwierząt,
    produkcję sierści 
zwierzęcej cienkiej lub 
grubej niezgrzeblonej.

01.49.Z

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej
Podklasa ta obejmuje:

    działalność 
organizacji 
niezwiązanych 

94.99.Z
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bezpośrednio z partią 
polityczną, 
wspierających 
inicjatywy społeczne 
poprzez edukację, 
wpływy polityczne, 
gromadzenie funduszy 
itp., takich jak:
        organizacje 
wspierające inicjatywy 
mieszkańców lub ruchy 
protestacyjne,
        organizacje 
ekologiczne i działające 
w celu ochrony 
środowiska,
        organizacje 
wspierające działalność 
stowarzyszeń 
regionalnych i 
edukacyjnych, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane,
        organizacje mające 
na celu ochronę i 
poprawę sytuacji 
pewnych grup 
specjalnych, np. grup 
etnicznych i 
mniejszościowych,
        stowarzyszenia 
patriotyczne, włączając 
stowarzyszenia 
kombatantów,
    działalność 
stowarzyszeń 
konsumentów,
    działalność związków 
motorowych,
    działalność 
stowarzyszeń 
kultywujących kontakty 
towarzyskie, takie jak 
kluby rotariańskie, loże 
itp.,
    działalność związków 
młodzieżowych, 
organizacji studenckich, 
klubów i bractw itp.,
    działalność 
stowarzyszeń 
agitujących do 
działalności 
kulturalnej,rekreacyjnej 
oraz hobbystycznej 
(innej niż sporty i gry), 
np.: koła poetyckie i 
literackie, kluby książki, 
kluby historyczne, koła 
działkowców, kluby 
filmowe, koła 
fotograficzne, 
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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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

01.50.Z 01.50.Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z 
CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT ( 
DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania 
gospodarstw rolnych prowadzących 
jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez 
specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych 
czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość 
produkcji rolnej nie jest czynnikiem 
decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji 
wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to 
działalność jednostki nie powinna być 
klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do 
upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

muzyczne i 
artystyczne,kluby 
kolekcjonerskie, kluby 
środowiskowe itp.,
    działania wspierające 
myślistwo i łowiectwo,
    działal
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

01.62.Z 01.62.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT 
GOSPODARCZYCH

Podklasa ta obejmuje:

    działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w 
zakresie:
        działań promujących wzrost produkcji 
zwierząt,
        opieki nad stadem, wypasania cudzego 
inwentarza, trzebienia kogutów,czyszczenia 
kojców itp.,
        działalności związanych ze sztucznym 
unasiennianiem,
        kolczykowania zwierząt,
        korekty racic, usuwania poroża, obcinania 
kiełków u prosiąt,kurtyzacji zwierząt 
gospodarskich (obcinanie ogonków),
        przygotowania zwierząt gospodarskich do 
wystaw i pokazów,
        strzyżenia owiec,
        prowadzenia schronisk dla zwierząt 
gospodarskich.
    usługi podkuwania koni.

82.99.Z 82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

Podklasa ta obejmuje działalności usługowe 
pomocnicze, takie jak:

    sporządzanie dosłownej relacji i stenotypii z 
przebiegu postępowania sądowego, na żywo 
oraz przepisywanie zarejestrowanych 
materiałów,przykładowo:
        sporządzenie protokołu z przebiegu 
postępowania sądowego oraz usługi stenotypii,
        usługi stenografii ogólnie dostępne,
    tworzenie napisów w czasie rzeczywistym 
(symultanicznie) dla transmisji telewizyjnych na 
żywo z różnych spotkań,
    wykonywanie adresowych kodów 
kreskowych,
    wdrukowywanie kodów kreskowych,
    organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie 
funduszy, wykonywane na zlecenie,
    odzyskiwanie własności (rzeczy, 
nieruchomości),
    zbieranie monet z parkomatów,
    działalność niezależnych licytatorów,
    zarządzanie programami lojalnościowymi,
    odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników 
wody i elektryczności,
    pozostałą działalność komercyjną 
wspomagającą prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 362,566.45 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 329,919.52 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 32,646.93 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 325,459.08 zł

0.00 zł

302,053.97 zł

11,260.88 zł

12,144.23 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 37,107.37 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2,986.22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 9,222.12 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 356,330.55 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

332,905.74 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

23,424.81 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

użytkowanie wieczyste

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 9,222.12 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,766.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

4.0 osób

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

3.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 61,864.44 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

56,259.68 zł

54,177.68 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

1,677.00 zł

- inne świadczenia 405.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5,604.76 zł

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

5,604.76 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5,604.76 zł

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

0.00 zł

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

844.78 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,906.56 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

1,340.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0.00 zł

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

2,700.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

W roku 2015 Fundacja Przystań Ocalenie miało pod opieką 22 konie oraz inne zwierzeta poszkodowane przez los i 
ludzi takie jak: krowy, kozy owce trzodę chlewną, psy i koty - zapewniając im godziwe warunki pobytu.

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

organizacji

Dominik Nawa 14.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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