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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica SREBRNA Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-810 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 504380901

Nr faksu E-mail zarzad@empatia.pl Strona www www.empatia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-09-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01564364000000 6. Numer KRS 0000183743

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

Dariusz Gzyra Prezes TAK

Katarzyna Biernacka członkini zarządu TAK

Alicja Spodenkiewicz członkini zarządu TAK

Magda Ulinowicz członkini 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

Iwona Kossowska członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Gabriel Kleyn członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "EMPATIA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.  Promocja weganizmu – jako postawy szacunku do zwierząt, środowiska naturalnego i ludzkiego 
zdrowia 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.1 Zorganizowanie piątej edycji Tygodnia Weganizmu (kwiecień 2013):
a) dwa happeningi „Akcja z portretami zwierząt”
b) wykład pt. „Weganizm - dlaczego i jak?” – o etycznych  i praktycznych aspektach weganizmu
c) wykład pt. „Weganizm. Spróbujesz?” – o naszej całorocznej promocji polskojęzycznych blogów 
kulinarnych pokazujących przepisy kuchni wegańskiej
d) wykład zaproszonego dietetyka pt. „O żywieniu w sporcie”
e) spotkanie z dietetykiem na temat „Weganizm a zdrowie kobiet”
f) Trening siłowy i bieg
g) pokaz wegańskiego gotowania i degustacja
h) konkurs drużyn gotujących dania wegańskie i degustacja
i) wydruk i wysyłka ulotek (koszt wydruku i wysyłki po stronie Empatii) do wszystkich osób lub grup w 
całej Polsce, które zgłosiły chęć zorganizowania Tygodnia Weganizmu u siebie

1.2 Happening „Akcja z portretami zwierząt”
-Happening zorganizowaliśmy ponad 30 razy w 12 miejscowościach. Posiadamy wydrukowane plansze, 
każda z portretem zwierzęcia – np. krowy, kury, świni, słonia – z którymi ochotnicy ustawiają się w 
parędziesiąt osób w popularnych, często uczęszczanych placach, ulicach danej miejscowości. 
Informujemy przez megafon o sytuacji zwierząt w przemyśle spożywczym, futrzarskim, rozrywkowym 
itp. i zachęcamy do traktowania tych zwierząt z szacunkiem, niepłacenia za ich krzywdzenie i 
spróbowania weganizmu. 
-Równocześnie zbieramy podpisy pod petycjami dotyczącymi możliwych zmian w Ustawie o ochronie 
zwierząt i rozdajemy ulotki. 
-Zdjęcie z naszej akcji zostało wybrane w konkursie Społeczna Warszawa przeprowadzonym przez 
ngo.pl i znalazło się w kalendarzu na 2014 rok.

1.3 Akcja Weganizm. Spróbujesz?
-Akcja polega na promocji wegańskiego jedzenia. Do akcji dołączają polskojęzyczne blogi kulinarne 
publikujące wyłącznie wegańskie przepisy. Jest ich ponad 70. Na utworzonym przez Empatię profilu na 
Facebooku pod nazwą Weganizm.Spróbujesz? publikujemy codziennie 3-4 przepisy z blogów 
uczestniczących w akcji, odpowiadamy na zadawane tam przez użytkowników pytania. 
-Ponadto zapraszamy co roku autorów blogów na Tydzień Weganizmu, gdzie biorą udział w konkursie 
gotowania, rozdają ugotowane potrawy gościom wydarzenia, którzy oceniają smak potraw i wyłaniają 
zwycięzcę drogą losowania.

1.4 Tłumaczenia dotyczące diety wegańskiej, praw zwierząt
-Film „The Witness” (Świadek) zrealizowanego przez organizację Tribe of Heart i opracowanie polskich 
napisów (tłumaczenie z angielskiego na polski)
-Pokaz slajdów „Jajka bezklatkowe – mit a rzeczywistość” ze strony www.humanemyth.org 
(tłumaczenie z angielskiego na polski)
-Pokaz slajdów „Szczęśliwe krowy – mit a rzeczywistość” ze strony www.humanemyth.org (tłumaczenie 
z angielskiego na polski)
-„Zalecenia dotyczące diety wegańskiej u dzieci” – z Journal od American Dietetics (tłumaczenie z 
angielskiego na polski)
-„Zalecenia dotyczące diety wegańskiej u niemowląt” – z Journal od American Dietetics (tłumaczenie z 
angielskiego na polski)
-Wywiad z amerykańską dietetyczką Virginią Messiną (tłumaczenie z angielskiego na polski)
-Wywiad z dietetykami Virginią Messiną i Jackiem Norrisem – autorami książki „Vegan for Life” 
(tłumaczenie z angielskiego na polski)

2.Cyrk bez zwierząt
-Tym tematem zajmujemy się od początku działania stowarzyszenia. Naszym celem jest doprowadzenie 
do zmiany prawa w Polsce i wprowadzenia zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
-Zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zmiany prawa
-Stworzenie strony internetowej poświęconej temu tematowi empatia.pl/cyrki
-Dołączenie do koalicji „Cyrk bez zwierząt”
-Mailing do patronów festiwalu sztuki cyrkowej, aby wycofali swój patronat w związku z tym, że w 
festiwalu biorą udział cyrki wykorzystujące zwierzęta
-Mailing do sieci sklepów, w których cyrki dystrybuują bilety na przedstawienia, aby nie zgadzały się na 
tę dystrybucję
-Współorganizacja pikiet przed cyrkami w Warszawie i Poznaniu
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3.Stop rzezi fok
-Tym tematem zajmujemy się od początku działania stowarzyszenia. Naszym celem jest, by – 
współdziałając z wieloma organizacjami na świecie – doprowadzić do zakazu polowań komercyjnych na 
foki w Kanadzie. Dzięki zainteresowaniu opinii publicznej i polityków przez organizacje pozarządowe 
takie jak nasza, Parlament Europejski wprowadził w 2009 roku zakaz importu produktów z 
komercyjnych polowań na foki do Unii Europejskiej, która dla Kanady była ważnym rynkiem.
-Zbieranie podpisów pod petycją skierowaną do rządu kanadyjskiego
-Złożenie podpisanych petycji w ambasadzie Kanady
-Artykuł na blogu Empatii podsumowujący sytuację fok i działań na ich rzecz na marzec 2013
-Prowadzenie strony informacyjnej na ten temat – zakładka Stop rzezi fok na stronie empatia.pl

4.Dzień Ryby
-Dzień Ryby ustanowiliśmy w 2003 roku, aby mówić o zwierzętach które są zdolne do odczuwania bólu i 
zachęcamy, szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia do wykluczenia ryb z jadłospisu na rzecz 
diety wegańskiej.
-Organizacja happeningu, wydruk ulotek i rozesłanie ich darmowo do wszystkich osób/grup chcących 
organizować to wydarzenie w Polsce.
-Prowadzenie profilu na Facebooku dotyczącego Dnia Ryby
-Prowadzenie strony www.empatia.pl/ryby

5.Ubój rytualny
-Udział w protestach ulicznych przeciwko legalizacji uboju rytualnego w Polsce
-Udział w debacie „Szechita-halal. O uboju rytualnym” w Muzeum Żydów Polskich z udziałem m.in. 
Naczelnego Rabina Polski
-Artykuły na ten temat na blogu Empatii, portalu laickie.pl („Ubój rytualny – prawa człowieka czy prawa 
zwierząt”) w Dzienniku Opinii Krytyki Politycznej („Poszerzony spór o rzeź)

6.Akcja „Nie strzelam w Sylwestra” 
– przed Nowym Rokiem mówimy jak dużym problemem dla zwierząt domowych i wolno żyjących jest 
huk petard i fajerwerków. Zachęcamy na profilu wydarzenia na Facebooku do świętowania w sposób, 
który jest nieuciążliwy dla zwierząt. Akcja jest bardzo popularna, poparło ją prawie 35 tys. osób; 
spotyka się z dużym zainteresowaniem mediów – od paru lat jesteśmy często zapraszani do telewizji i 
radia, by wypowiedzieć się na ten temat.

7.Organizacja innych wydarzeń
-Pokaz filmu „The Witness” (nasze tłumaczenie na polski) i wywiad z jego twórcami z organizacji Tribe 
of Heart
-Poprowadzenie spotkania promocyjnego książki Judy Roth „Dlatego nie jemy zwierząt” i patronat nad 
tą książką

8.Udział w akcjach/kampaniach
-Udział w demonstracji przeciwko hodowli zwierząt na futra w Polsce
-Całoroczna zbiórka podpisów pod petycją za zakazem hodowli zwierząt na futra w Polsce
-Dołączenie do kampanii „Niech żyją” za zakazem zabijania ptaków przez myśliwych
-Udział w Marszu dla klimatu i sprawiedliwości społecznej i „Klimatycznym Hyde Parku” 
zorganizowanym w Warszawie
-Wywiad do książki „Poza gatunek. Rozmowy o aktywizmie, prawach zwierząt i społeczeństwie” 
wydanej przez Fundację Czarna Owca Pana Kota
-Współorganizacja akcji internetowej „Kupuję tylko wegańskie prezenty”

9.Nasze prezentacje i wykłady
- „101 form aktywizmu – czyli zmianna nie spada z nieba
-„Empatia, aktywizm, zmiana społeczna” – z okazji otwarcia Autonomicznego Centrum Społecznego 
Cicha 4 w Lublinie
-„Mięso” – w ramach cyklu „Globalne problemy – globalne rozwiązania” organizowanego przez 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim
 -„O krzywdzie zwierząt” – w Klubie Myśli Ekologicznej w Katowicach
-„Problemy w promocji weganizmu” – dyskusja na XI zjeździe prozwierzęcym
-„Schizofrenia moralna – o naszym stosunku do zwierząt wg Gary’ego Francione” – w ramach cyklu 
„Animalia” organizowanego przez Instytut Badań Literackich
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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 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)

23200

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

-„Weganizm – dlaczego i jak” – podczas Tygodnia Weganizmu
-„Weganizm – Spróbujesz?” – podczas Tygodnia Weganizmu

10. Udział w konferencjach, debatach, dyskusjach, mediach
-Debata „O zwierzętach i ludziach – moralność, ekonomia, polityka” zorganizowana przez redakcję „Bez 
dogmatu” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej
-Konferencja „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i 
transhumanistyczne” – Uniwersytet Śląski
-Debata o uboju rytualnym (patrz część „ubój rytualny)
-Dyskusja na temat książki Jonathana Safrana Foera pt. „Zjadanie zwierząt” zorganizowana przez 
sopocki klub Krytyki Politycznej
-Dyskusja pt. „Empatia wobec zwierząt” w cyklu Kanon idei zorganizowanym przez Świetlicę Krytyki 
Politycznej w Łodzi
-Udzielanie wielu wypowiedzi w telewizji i radiu na bieżące tematy związane ze zwierzętami

11. Nasze publikacje
-Teksty na stronie www.empatia.pl/blog
-Artykuły w Dzienniku Opinii (Dariusz Gzyra)
-„Czy rzeź może być humanitarna”, „Wegetarianizm to za mało?” – w kwartalniku „Bez dogmatu”
-Posłowie do książki Jonathana Safrana Foera pt. Zjadanie zwierząt”
-„Żadne zwierzę nie jest rzeczą” – w czasopiśmie dla nauczycieli „Sygnał – magazyn wychowawcy”
-„Krótka historia weganizmu” w magazynie Fabularie

12. Nasze działania w internecie
-Strona www.empatia.pl – na której zgromadziliśmy:
 artykuły, tłumaczenia i wywiady dotyczące wegańskiej diety, etycznego aspektu weganizmu, 
informacje o historii przemysłu futrzarskiego i działań na rzecz wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt 
na futra
informacje na temat historii polowań na foki w Kanadzie i działań na rzecz wprowadzenia zakazu tych 
polowań w tamtym kraju
informacje na temat innych naszych akcji i działań
-Wegetydzien.pl – strona poświęcona corocznemu wydarzeniu Tydzień Weganizmu
-Blog www.empatia.pl/blog - gdzie komentujemy bierzące wydarzenia a także mówimy bardziej ogólnie 
o prawach zwierząt
-Profile na Facebooku: 
EmpatiaPL, TydzienWeganizmu, Dzień Ryby, 
-Forum.empatia.pl

13. Ulotki
Wydrukowaliśmy parędziesiąt tysięcy ulotek zaprojektowanych przez nas. Część z nich rozdaliśmy sami, 
a część rozsyłamy za darmo do osób/grup organizujących Tydzień Weganizmu, Dzień Ryby czy inne 
wydarzenia w ciągu całego roku. Zgłaszają się też do nas nauczyciele, którzy proszą o ulotki chcąc 
zorganizować zajęcia wychowawcze, przedstawienie czy spotkanie na temat zwierząt.
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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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

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

94, 99, Z, ORGANIZOWANIE 
OGÓLNOPOLSKICH 
KAMPANII TEMATYCZNYCH, 
PRZEPROWADZANYCH W 
SFERACH: INFORMACYJNEJ, 
EDUKACYJNEJ, 
OSWIATOWEJ I 
WYCHOWAWCZEJ, ORAZ 
KULTURALNEJ I 
INTERWENCYJNEJ.
82, 30, Z, ORGANIZOWANIE 
PRELEKCJI ODCZYTÓW, 
KONFERENCJI, SPOTKAN 1 
SONDAZY
PUBLICZNYCH.
94, 99, Z, ORGANIZOWANIE 
STOISK NA TARGACH, 
FESTIWALACH I INNYCH 
IMPREZACH
PUBLICZNYCH.

ochrona i promocja zdrowia 94, 99, Z, TWORZENIE I 
PROPAGOWANIE, W TYM 
POPRZEZ PRZYKŁAD 
WŁASNY, MODELU 
KULTURY, 
SWIATOPOGLADU I 
SPOSOBU ZYCIA WOLNEGO 
OD
OKRUCIENSTWA, 
PRZEMOCY, DESTRUKCJI, 
SZOWINIZMU I 
ZOBOJETNIENIA, W 
SZCZEGÓLNOSCI 
WEGANIZMU, A TAKZE 
ZDROWEGO STYLU ZYCIA.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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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) 21,471.22 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,758.27 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) 7,712.95 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 13,758.27 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)

5,083.47 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,136.96 zł

0.00 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

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

6,220.43 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,220.43 zł

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

15,250.79 zł
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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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

27.00 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 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 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

0.00 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

0.00 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

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Biernacka Data wypełnienia sprawozdania
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