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• 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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina WRZEŚNIA

Powiat WRZESIŃSKI

Ulica UL. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI

Nr domu 8 Nr lokalu 4

Miejscowość WRZEŚNIA Kod pocztowy 62-300 Poczta WRZEŚNIA Nr telefonu 504190172

Nr faksu E-mail info@psi-jaciel.pl Strona www WWW.PSIJACIEL.PL

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-05-04

2019-03-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36435829000000 6. Numer KRS 0000615993

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

SANDRA NOWAKOWSKA PREZES TAK

ROKSANA JURKIEWICZ WICEPREZES TAK

BEATA NOWAK SKARBNIK TAK

AGATA ANTKOWIAK SEKRETARZ TAK

KAROLINA TORZEWSKA 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

SANDRA GOŻDZIAK KOMISJA REWIZYJNA TAK

JAKUB REGOSZ KOMISJA REWIZYJNA TAK

BERNADETA KUREK KOMISJA REWIZYJNA TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PODOPIECZNYCH SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT WE 
WRZEŚNI "PSI-JACIEL"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

STOWARZYSZENIE PSI-JACIEL DZIAŁA NA RZECZ ZWIERZĄT BEZDOMNYCH,WYŁAPANYCH LUB
ODDANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA.NASZYMI ODBIORCAMI SĄ
RÓWNIEŻ POŚREDNIO LUDZIE, KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ NA ADOPCJĘ PSA Z NASZEGO
SCHRONISKA. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ZAJMUJĄ SIĘ WYWIADEM
PRZEDADOPCYJNYM, OFERUJĄ POMOC PRZY WPROWADZENIU PSA DO NOWEGO DOMU, A
W PRZYPADKACH PSÓW Z LĘKIEM SEPARACYJNYM, WYCOFANYCH LUB WYKAZUJĄCYCH
AGRESJĘ, RÓWNIEŻ POMOC BEHAWIORALNĄ.

- ORGANIZACJA BALU OKOLICZNOŚCIOWEGO
- ORGANIZACJA PIKNIKU Z UDZIAŁEM WYADOPTOWANYCH PSÓW I ICH WŁAŚCICIELI
- ORGANIZACJA OKOLICZNOŚCIOWYCH BAZARKÓW INTERNETOWYCH
- UDZIAŁ W TURNIEJU PIŁKARSKIM
- PRZEPROWADZANIE WIZYT PRZED I POADOPCYJNYCH
- INTERWENCJE MAJĄCE NA CELU ODBIÓR ZANIEDBANYCH ZWIERZĄT
- UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE GRUPY SPOŁECZNE
- WIZYTY W PRZEDSZKOLACH I SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DZIEĆMI
- OBSŁUGA WOLONTARIATU
27.03 2019 STOWARZYSZENIE PSI-JACIEL DECYZJĄ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ ZOSTAŁO WPISANE W 
REJESTR ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH.
DO DZIAŁANIA I REALIZACJI SWOICH ZADAŃ STATUTOWYCH STOWARZYSZENIE POTRZEBUJE ZASOBÓW 
FINANSOWYCH. DLATEGO TEŻ NIEUSTANNIE PROWADZIMY DZIAŁANIA ,KTÓRE ZASILAJĄ KONTO PSI-
JACIELA. 2019 ROK ROZPOCZĘLIŚMY OD ORGANIZACJI BALU WALENTYNKOWEGO, W DUŻEJ MIERZE 
SUKCS ZAWDZIĘCZAMY PRZYBYŁYM GOŚCIOM , KTÓRZY BARDZO CHĘTNIE BRALI UDZIAŁ W 
LICYTACJACH PRZEDMIOTÓW.WIĘKSZOŚĆ FANTÓW ZOSTAŁA PODAROWANA PRZEZ WRZESIŃSKIE 
FIRMY , SKLEPY, SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE. W ZESZŁYM ROKU UDAŁO SIĘ NAM RÓWNIEŻ 
ZORGANIZOWAĆ PIKNIK Z UDZIAŁEM NASZYCH BYŁYCH PODOPIECZNYCH I ICH WŁAŚCICIELI , BYŁA TO 
IMPREZA PLENEROWA WIĘC I MIESZKAŃCY WRZEŚNI MILE NAS ZASKOCZYLI. WSZYSCY CHĘTNIE 
WRZUCALI DATKI DO PUSZEK , MOŻNA BYŁO NABYĆ GADŻETY Z LOGO PSI-JACIELA, POSILIĆ SIĘ 
GROCHÓWKĄ LUB NABYĆ PYSZNY WEGAŃSKI SMALUSZEK. JEDNAK NAJWIĘKSZYM 
ZAINTERESOWANIEM CIESZYŁO SIĘ STOISKO Z WYPIEKAMI NASZYCH WOLONTARIUSZY. REGULARNYCH 
WPŁAT NA NASZE KONTO DOKONUJĄ OSOBY , KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE MOGĄ WZIĄĆ PSA DO 
DOMU I ZDECYDOWALI SIĘ BYĆ WIRTUALNYM OPIEKUNEM.. STOWARZYSZENIE BRAŁO UDZIAŁ W 
IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE ŚRODOWISKA NP. UDZIAŁ W TURNIEJU PIŁKARSKIM CZY 
IMPREZA W GALERII KARUZELA NA KTÓRYCH ODBYŁY SIĘ ZBIÓRKI DO PUSZEK.
WSPÓLPRACA Z LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
SPJ ZAWSZE CHĘTNIE ODPOWIADA NA ZAPROSZENIA RÓZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH . 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA PROWADZILI POGADANKI W PRZEDSZKOLACH I NAJMŁODSZYCH 
KLASACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TEMATY ZWIAZANE ZARÓWNO Z ADOPCJĄ PSÓW JAK I ICH 
PORZUCANIA.
GŁÓWNYM CELEM STSTUTOWYM STOWARZYSZENIA PSI-JACIEL JEST POMOC PODOPIECZNYM 
WRZESIŃSKIEGO SCHRONISKA. DLATEGO W 2019 ROKU SPORA CZĘŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH ZOSTAŁA PRZEZNACZONA NA SPECJALISTYCZNE BADANIA I ZABIEGI, ZAKUP 
NIEZBĘDNYCH LEKÓW I SPECJALISTYCZNEJ KARMY DLA NASZYCH SENIORÓW. ZOSTAŁA TEŻ 
ZAKUPIONA WAGA ABY MÓC KONTROLOWAĆ DAWKI TABLETEK ODROBACZAJĄCYCH, W POSIADANIE 
SPJ WESZŁA RÓWNIEŻ KLATKA-ŁAPKA .

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

W 2019 roku większość dochodów SPJ pochłonęły 
specjalistyczne badania i zabiegi naszych 
podopiecznych. Jessi - sunia która trafiła pod naszą 
opiekę z niedowładem tylnych kończyn , niestety po 
szczegółowych badaniach i rehabilitacji poddała się i 
odeszła. Bilbo , pies odebrany interwencyjnie z 
tragicznych warunków potrzebował pomocy nie tylko 
medycznej ,ale i behawioralnej. Hera ,u której po 
wykonaniu usg zdiagnozowano nachodzącą wodę w 
jamie brzusznej, po długotrwałym leczeniu trafiła do 
adopcji. Zmagaliśmy się również z leczeniem 
parwowirozy u szczeniaków, szczęśliwie większość z 
nich udało się nam uratować. Coffi to jedna z dwóch 
sióstr znalezionych w lesie, niestety tuż po adopcji 
okazało się ,że suni doskwiera ból po starym złamaniu 
łapki, SPJ postanowiło partycypować w kosztach 
operacji i rehabilitacji. Sfinansowaliśmy również 
badania naszych podopiecznych , którzy mieli problemy 
okulistyczne.

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Stowarzyszenie ,działa dzięki olbrzymiemu 
zaangażowaniu członków i wolontariuszy. 
Zorganizowany przez nich bazarek internetowy 
cieszył się niezwykłym zainteresowaniem.  
Większość przedmiotów wystawionych na aukcję 
to rękodzieła naszych psi-jaciół , lub przedmioty 
przez nich podarowane. Duży udział mają też 
lokalne firmy, salony kosmetyczne i fryzjerskie, 
które oddają na licytację swoje usługi. Dzięki 
licznemu udziałowi kupujących w bazarku udaje 
się nam zgromadzić środki , które są niezbędne do 
realizacji celów statutowych.

0,00 zł
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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 zysków i strat) 63 659,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 49 674,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13 985,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 48 644,20 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 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, 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

35 228,44 zł

13 985,00 zł

0,00 zł

1 415,86 zł

0,00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 50 629,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 13 029,90 zł
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

23 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

20 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 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej 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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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Beata Nowak - skarbnik SPJ
Roksana Jurkiewicz – wiceprezes 

SPJ
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-13
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