
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-11

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

Agata Antkowiak Sekretarz TAK

Beata Nowak Skarbnik 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

Kinga Kociemba Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Marcin Hyżorek Członek komisji 
rewizyjnej

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
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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)

2.2. 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, tak więc za naszych odbiorców 
można uważać zarówno adoptowane psy jak i ich nowych właścicieli. W roku 2020 udało nam się 
umieścić w nowych domach ponad 160 podopiecznych.

W 2020 roku udało się nam przeprowadzić ponad 160 adopcji bezdomnych psów. Niestety w schronisku zostały 
zwierzęta stare, schorowane , niewidome, wiele z nich ma problemy ze stawami . Członkowie stowarzyszenia robią 
wszystko, aby i te psy miały szansę na nowy dom, dlatego też większość naszych przychodów pochłaniają wizyty w 
specjalistycznych gabinetach weterynaryjnych, leki, odpowiednia karma dla psów z problemami gastrycznymi. 
Badania i zabiegi są wykonywane nie tylko aby poprawić komfort życia ale często też ratujące życie. Wiele z nich po 
zdiagnozowaniu i odpowiednim leczeniu znalazło nowe, kochające domy, a te które miały mniej szczęścia mają 
zapewnione leki i odpowiednią dla swoich potrzeb karmę. Pod opieką stowarzyszenia pozostają również dwa pieski , 
którym opłacamy pobyt w hoteliku, karmę i leki. Staruszek Hetman trafił do hotelu w okresie zimowym, ze względu 
na problemy z poruszaniem się nie był w stanie schować się przed mrozem i śniegiem w budzie , potrzebował też 
specjalnej karmy dzięki której zgubił zbędne kilogramy. Drugi  pies to Rio, który wiele miesięcy błąkał się po 
okolicznych łąkach i lasach. Dzięki nieustępliwości jednej z naszych wolontariuszek, został w końcu zabezpieczony i 
umieszczony w domu tymczasowym. Tam szybko okazało się, że pies potrzebuje resocjalizacji, a po 
przeprowadzonych badaniach doszedł jeszcze problem zdrowotny. Dlatego też zdecydowaliśmy się na umieszczenie 
Rio w hotelu, gdzie oprócz wspaniałej opieki behawioralnej, ma zapewnione stałe wizyty weterynaryjne i leki . 
Działalność naszego stowarzyszenia nie skupia się tylko i wyłącznie na pomocy psom, które trafiły do schronu. W 
zeszłym roku sfinansowaliśmy również, kilka kastracji i sterylizacji psów właścicielskich, których opiekunowie nie byli 
w stanie pokryć kosztów zabiegu z powodu ciężkiej sytuacji materialnej.  Wiele psów , zwłaszcza oddanych prosto z 
" kanapy", lub szczeniaków,  nie radzi sobie w warunkach schroniskowych, dla nich wolontariusze szukają domów 
tymczasowych, pokrywamy wówczas koszty opieki weterynaryjnej, karmy , podkładów a w razie potrzeby 
dodatkowych badań.  Na początku roku, trafiła pod naszą opiekę suczka po wypadku, długo szukaliśmy kliniki 
weterynaryjnej która podjęła by się operacji i rekonwalescencji psa w tak ciężkim stanie. W końcu się udało , 
wiedzieliśmy, że całe leczenie będzie bardzo kosztowne , dlatego zdecydowaliśmy się na utworzenie zbiórki. Historia 
Angie chwyciła za serca wielu ludzi i szybko zgromadziliśmy potrzebne  środki. Po opuszczeniu szpitala Angie trafiła 
do domu tymczasowego a stamtąd do domu stałego , gdzie w dobrej kondycji przebywa do dziś. To umocniło nas w 
przekonaniu , że nigdy nie można się poddawać .  W 2020 roku SPJ  zakupiło własne urządzenie do odczytywania 
czipów , które znacznie ułatwiło i przyspieszyło znalezienie właściciela. Zakupiliśmy też dla wszystkich naszych 
wolontariuszy kamizelki odblaskowe, które zwiększają bezpieczeństwo podczas wieczornych spacerów z 
podopiecznymi . W marcu zostały zakupione nowe , ocieplone budy , które zastąpiły te najbardziej wyeksploatowane. 
Tak jak co roku , uzupełniamy braki w smyczach , obrożach i szelkach antyucieczkowych , których w schronisku jest 
ciągły deficyt.  Wiedząc o tym , że sucha karma smakuje nie tylko naszym bezdomniakom , ale i gryzoniom 
buszyjącym w magazynach, zdecydowaliśmy się na zakup dużych plastikowych pudeł , które ją zabezpieczają przed 
nieproszonymi gośćmi.  Na koniec roku udało nam się wyremontować dwie separatki w których przebywaja psy po 
zabiegach. Został zainstalowany nowy sterownik do podłogowego ogrzewania , stare zardzewiałe kraty przez które 
hulał wiatr  zamieniliśmy na przeszklone drzwi PCV , a na górze zamontowaliśmy pleksę która obniżyła powierzchnię 
do ogrzania,  dzięki temu zwierzęta które tam przebywają ,często leżące, mają ciepło i przyjemnie. Członkowie 
stowarzyszenia, przeprowadzili również kilka interwencji , po których zwierzęta przebywające w tragicznych 
warunkach zostały odebrane właścicielom.

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

160

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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 Psi-jaciel, działa przy wrzesińskim 
schronisku. Gmina zapewnia bezdomniakom, tylko 
podstawowe badania, niestety większość z nich 
potrzebuje szerszej diagnostyki. Dlatego większość 
naszych przychodów pochłania specjalistyczna opieka 
weterynaryjna, kosztowne zabiegi, leki oraz karma dla 
zwierząt z problemami gastrycznymi. Staramy się tez w 
miarę możliwości dokonywać kastracji i sterylizacji psów 
właścicielskich, zapobiegając niepożądanym miotom. 
Prowadzimy również interwencje na terenie całej 
gminy, odbierając i zabezpieczając zwierzęta żyjące w 
tragicznych warunkach.

19 563,75 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

Jak co roku Stowarzyszenie Psi-jaciel organizuje 
internetowy bazarek świąteczny, aby pozyskać 
dodatkowe fundusze dla swoich podopiecznych. 
Wszystkie przedmioty , które są wystawione 
pochodzą z darowizn od osób fizycznych i samych 
wolontariuszy. Najczęściej są to rękodzieła , 
wypieki,  podarowane przez dzieci zabawki i 
książeczki.  Fanty są nabywane w trakcie licytacji, 
osoba która zaproponuje najwyższą cenę staje się 
posiadaczem licytowanego przedmiotu. Po 
zakończeniu licytacji fanty są przekazywane do rąk 
własnych lub przesyłane na koszt licytującego. 
Bazarek cieszy się ogromnym zainteresowaniem i 
w roku 2020 udalo nam się zgromadzić kwotę 
3.733,00

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) 87 624,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 83 891,02 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 733,00 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 26 911,42 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 50 789,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19 563,75 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)

55 932,00 zł

3 733,00 zł

0,00 zł

2 336,83 zł

0,00 zł

1 działania statutowe związane z opieką nad psami 19 563,75 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

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) 62 001,83 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 25 622,19 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

24 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)

18 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

Sandra Nowakowska Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-11
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