
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina ŚWINOUJŚCIE

Powiat ŚWINOUJŚCIE

Ulica UL. GDYŃSKA Nr domu 38 Nr lokalu 1

Miejscowość ŚWINOUJŚCIE Kod pocztowy 72-600 Poczta ŚWINOUJŚCIE Nr telefonu 883921782

Nr faksu E-mail animalsprzystan@wp.pl Strona www www.animalsprzystan.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-08-20

2018-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36228806400000 6. Numer KRS 0000572036

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

Beata Kastrau 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

Ewa Sołowińska członek Rady Nadzorczej TAK

Marzena Laskowska członek Rady Nadzorczej TAK

ANIMALS PRZYSTAŃ ŚWINOUJŚCIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Fundacja zrealizowała cele statutowe w następujący sposób:
1. Fundacja złożyła doniesienie w sprawie zabijania zwierząt i rażącego ich zaniedbania( dotyczyło to stada owiec, 
oraz koników polskich). Sprawy są w toku. W sprawach  znęcania się nad zwierzętami, organizacja składała 
kilkukrotnie doniesienia o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa  w zakresie naruszania art.6 i 7 ustawy o 
ochronie zwierząt. Jak na razie  jedna ze spraw została zakończona i oskarżony poniósł karę. Odbierała zwierzęta po 
przez zrzeczenia się opiekunów tych zwierząt w sytuacjach gdy zwierzęta były rażąco zaniedbane, głodzone, bez 
opieki.
Fundacja do wszystkich spraw o przestępstwach w sprawach znęcania się nad zwierzętami, wstępuje jako strona 
pokrzywdzona i oskarżyciel posiłkowy. W tej chwili w Sądach toczą się cztery sprawy założone przez fundację 
,dotyczące znęcania się nad zwierzętami.
Zostały złożone dwa doniesienia w sprawie wykroczeń. Jedna ze spraw została zakończona i zapadł wyrok, 
przepadek zwierzęcia na rzecz organizacji.
Fundacja  w sposób bardzo aktywny przeprowadza wszystkie zgłoszenia, posiada czynny całodobowo telefon 
fundacyjny, oraz pocztę na fb.i www. animalsprzystan@wp.pl. 
Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Strażą Pożarną, 
Policją, Prokuraturą, lekarzami weterynarii Maciej i Jakub Kolanek, oraz w zakresie kotów wolno żyjących 
przychodnia Bobruk i Karelus w Świnoujściu.
2. Po raz kolejny został zorganizowany V już Bal z okazji Światowego Dnia Dobroci dla Zwierząt dla ok.100 os. 
dzieci. Na bal zaproszeni byli goście, tym razem była to Straż Pożarna oraz Policja Miejska W Świnoujściu z psem 
tropiącym i jego przewodnikiem. Odbyły się konkursy, edukacja dzieci, zabawa. Wręczaliśmy nagrody za wzięcie 
udziału w konkursach, przygotowany był też poczęstunek dla wszystkich dzieci.
Zorganizowaliśmy wystawę w Bibliotece Miejskiej w Świnoujściu zdjęć Pana Mariusza Janik pt.” Dzikie Zwierzęta 
Wokół Nas”. Na wystawę zaproszone zostały dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli w Świnoujściu , oraz 
mieszkańcy miasta.
Po raz kolejny w marcu, zorganizowaliśmy Dzień Wiosny dla dzieci ze Świnoujskich szkół( ok.70 os.) byli zaproszeni 
goście, atrakcje, zabawa, muzyka, konkursy z nagrodami, edukacja dla dzieci. 
W czerwcu na Placu Wolności w naszym mieście, odbył się dzień otwarty Fundacji Animals Przystań Świnoujście, 
który zorganizowaliśmy. Miał on na celu zapoznanie się z nasza organizacją w jaki sposób działamy i na jakich 
zasadach, zachęcanie do adopcji zwierząt(była prowadzona zbiórka karmy i zbiórka do puszki ze zgłoszonej zbiórki 
publicznej) . We  wszystkich imprezach wspierają nas wolontariusze ( młodzież i dzieci).
Fundacja uczestniczyła w festynie zorganizowanym w Szkole Specjalnej W Świnoujściu( przygotowaliśmy 
,malowanie buzi, bazarek, ciasta, inne atrakcje). Dochód w całości został przekazany na rzecz szkoły i jej potrzeb. 
Fundacja Animals Przystań Świnoujście przeprowadziła kilkadziesiąt programów edukacyjnych w szkołach i 
przedszkolach o tematyce związanej ze zwierzętami i przyrodą.
Zaprojektowane zostały plakaty o następującej tematyce:
-Dzień Królika.
-Dzień Kundelka.
-Adoptuj nie Kupuj.
-Znalazłam Ptaka.
-Dzień Psa –Dzień Kota.
-Dokarmiaj z głowa.
-Nie zostawiaj zwierzęcia w samochodzie jak jest upał.
-Koty wolno żyjące.
-Kastracja ma znaczenie.
-Nie strzelaj w Sylwestra.
Zorganizowaliśmy konkursy, fotograficzny na Dzień Kota i Psa, oraz rysunkowy „Świat zwierząt moimi oczyma”. 
Wybrane prace otrzymały nagrody.
3. W sposób bardzo aktywny fundacja wspiera opiekunów kotów wolno żyjących po przez:
-pomoc w kastracji zwierząt.
-leczeniu.
-Przekazywaniu karmy.
-stawianiu ocieplonych budek w miejscach ich bytowania. 
4.Organizacja przeprowadza adopcję zwierząt( w roku 2019 znalazły domy 46 psów i 87 kotów), które znajdują się 
pod jej opieką. Zwierzęta są leczone, szczepione, kastrowane, do czasu znalezienia domu przebywają w domach 
tymczasowych, z którymi fundacja współpracuje i pokrywa koszty opieki i  wyżywienia. Są to zwierzęta odebrane, 
zagubione, porzucone, chore, ranne również jeżeli zachodzi konieczność koty wolnożyjące.
Pomagamy  również zwierzętom właścicielskim, jeżeli sytuacja tego wymaga i jesteśmy proszeni o pomoc.
5. Fundacja otrzymała dotacje z KOMES na zorganizowanie Balu dla dzieci.
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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

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

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

Celami fundacji są:
1. Ochrona zwierząt w szczególności:
a) Ochrona zwierząt przed zabijaniem i znęcaniem się.
b) Wykonywaniem praw pokrzywdzonego i oskarżyciela 
posiłkowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 
przeciwko zwierzętom.
c) Ujawnianie i ściganie przestępstw przeciwko 
zwierzętom.
2.Działalność edukacyjna, podniesienie świadomości w 
społeczeństwie związanych z ochroną zwierząt.
3.Działalność kulturalna.
4. Działalność charytatywna.
5.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
6. Zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i wolontariuszy o tematyce ochrony 
środowiska.
7. Edukacja, której tematem było niezaśmiecanie 
terenów leśnych, parków itp.

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 

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

2000

0
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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) 47 718,98 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 47 718,98 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) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 22 066,14 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)

30 228,94 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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) 30 228,94 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 17 490,04 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

0 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

17 490,04 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)

5 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 Kastrau Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-12
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