
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2020-10-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina BIELSKO-BIAŁA

Powiat BIELSKO-BIAŁA

Ulica AL. ALEJA ARMII 
KRAJOWEJ

Nr domu 192 Nr lokalu 34

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 604587603

Nr faksu E-mail info@psiaekipa.pl Strona www www.psiaekipa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-09-29

2019-12-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36838657200000 6. Numer KRS 0000697348

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

Joanna Katarzyna Kraj Prezes Zarządu TAK

Gabriela Dorota Balcarek Członek Zarządu TAK

Magdalena Ewelina Pryga Członek Zarządu TAK

Iwona Wolak Członek Zarządu TAK

Barbara Jolanta Zych 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

Gabriela Damek Członek Rady TAK

Małgorzata Pietrzyk Członek Rady TAK

Agnieszka Bauer Członek Rady TAK

FUNDACJA PSIA EKIPA - RAZEM DLA ZWIERZĄT
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych 
poprzez sterylizację
i kastrację;
3. Walka z bezdomnością zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom 
porzuconym, krzywdzonym
i niechcianym;
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw 
w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z 
właściwymi instytucjami w zakresie ich ochrony
5. Organizowanie opieki weterynaryjnej;
6. Edukacja i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach ochrony 
zwierząt;
7. Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc 
zwierzętom bezdomnym;
8. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i 
środowiska naturalnego; 9. Zajmowanie czynnej postawy wobec 
przejawów okrutnego traktowania zwierząt;
10. Organizowanie i wspieranie działań wolontariuszy;
11. Współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi 
się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych 
zwierząt;
12. Współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami;
13. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi;
14. Kontakty i współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami o tym samym
lub podobnym profilu działania;
15. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie 
ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt;
16. Współpraca z władzami państwowymi w zakresie wydawania 
przepisów dotyczących ochrony zwierząt;
17. Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed 
sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o 
ochronie zwierząt;
18. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu;
19. Działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla pra

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w 
szczególności
o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków 
zwierząt;
2. Organizację darmowych lub współfinansowanych przez samorządy 
sterylizacji i kastracji oraz działania uświadamiające w tym zakresie;
3. Zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i 
na stronie internetowej
Fundacji oraz organizację procesu adopcji;
4. Współpracę z mediami elektronicznymi oraz druk i kolportaż 
wydawnictw własnych
dotyczących ochrony zwierząt;
5. Współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania 
zwierząt bezdomnych;
6. Propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających 
na celu zapobieganie
bezdomności zwierząt;
7. Sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie pracy wolontariackiej 
na rzecz zwierząt
w schroniskach i organizacjach pozarządowych oraz prowadzenie szkoleń 
dla wolontariuszy;
8. Organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających 
schroniska dla zwierząt
i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli i 
opiekunów
bezdomnych zwierząt;
9. Wspieranie oraz prowadzenie noclegowni, przytulisk, ośrodków 
adopcyjnych, domów
tymczasowych, schronisk oraz hoteli dla bezdomnych zwierząt;
10. Rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowywania 
zwierząt oraz opracowanie
i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt;
11. Opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w 
gminach oraz pomoc w akcjach
adopcyjnych;
12. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na 
temat właściwego traktowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do 
aktywnego wolontariatu w schroniskach dla zwierząt lub organizacjach, 
których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
13. Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach 
poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach 
międzynarodowych na rzecz zwierząt;
14. Organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań 
z przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do 
zwierząt i konsekwencji łamania ustawy
o ochronie zwierząt;
15. Przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania i 
państwowej inspekcji weterynaryjnej w przypadkach znęcania się nad 
zwierzętami;
16. Informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów 
ścigania;
17. Czynne uczestnictwo w procesie legislacyjnym z zakresu ochrony praw 
zwierząt oraz lobbing na rzecz zmiany prawa;
18. Aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi 
zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt;
19. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, 
zgodnych z obowiązującym prawem;
20. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich 
właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom;
21. Organizowanie imprez, koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, 
aukcji;
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku głównym celem działalności Fundacji była realizacja celów statutowych, czyli:
1. Pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom domowym i hodowlanym, poprzez aktywne i systemowe propagowanie idei 
adopcji. Fundacja przeprowadzała szeroko zakrojone akcje adopcyjne  poprzez promowanie adopcji bezdomnych zwierząt w 
mediach społecznościowych (FB, Instagram, strona www)  oraz w mediach publicznych (tv, prasa, radio). Prowadzenie działań 
społecznych wraz z działalnością edukacyjną jest świetnie sprawdzającą się metodą docierania do większej ilości odbiorców. 
Uczestniczyliśmy w wydarzeniach promujących postawę przyjazną zwierzętom.

W 2019  r. Fundacja uratowała i oddała do adopcji 75 psów i 22 kotów, 2 świnki wietnamskie, 1 konia, 2 byczki i 2 cielaki. 

2. Fundacja przeprowadza interwencje na prośbę osób zgłaszających oraz z własnych obserwacji  w zakresie ochrony 
dobrostanu zwierząt. Podczas działań sprawdzających przez  przeszkolonych inspektorów fundacji  zalecano  poprawę 
warunków  bytowania zwierząt -natomiast w sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu -zwierzęta zostały odebrane  w myśl 
Ustawy o Ochronie Zwierząt. Działaliśmy również w zakresie ochrony dobrostanu zwierząt, przeprowadzając wizyty 
interwencyjne, podczas których nakłanialiśmy ludzi do poprawy warunków ich bytowania. Działania interwencyjne 
przeprowadzaliśmy  na terenie województwa śląskiego z przewagą Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. 
Przeprowadzono 67 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których zgodnie z Ustawą o 
ochronie zwierząt odebrano 24 skrajnie wycieńczonych, chorych, lub zaniedbanych zwierząt. Zapewnialiśmy opiekę 
weterynaryjną, domy tymczasowe, lub hotele zwierzętom które tego wymagały. Zwierzęta chore, zaniedbane, które trafiają pod 
opiekę fundacji są hospitalizowane i leczone a następnie umieszczane w hotelach lub domach tymczasowych. Finansujemy nie 
tylko zabiegi weterynaryjne, ale również skomplikowane, specjalistyczne operacje - często ratujące życie.  Wielokrotnie 
korzystamy  z usług  i opinii behawiorystów oraz zoopsychologów. Zwierzęta z poważnymi zaburzeniami behawioralnymi 
zostały zawiezione do specjalnych ośrodków resocjalizacyjnych. Po często bardzo długim okresie leczenia i rekonwalescencji 
behawioralnej  większość tych zwierząt  znajduje domy stałe.
poniżej wybrane 2 przykłady naszej aktywności pomocowej:

Sonia z Mazańcowic:
Fundacja dostała informację o suce karmiącej dziewięć maluchów, której opiekun ma wiele swoich problemów i nie radzi sobie 
ze zwierzętami. Pan jest po udarze, ma problem z chorobą alkoholową. Nie zauważył, że jego pies Sonia ma guza na listwie 
mlecznej, który w dodatku się rozpadł, powstała bardzo duża- brzydko wyglądająca rana, to cud, że w takich warunkach nie 
wdało się w nią zakażenie. Mimo tego dzielna suczka karmiła maluchy, na pewno ją to boli, ale nie wykazuje cienia 
zniecierpliwienia. Pan dla dobra Soni zgodził się ją oddać pod  opiekę fundacji. Sonię czeka długotrwałe leczenie być może 
operacja usunięcia listwy mlecznej, biopsja, hospitalizacja w pierwszych dobach. Sonia wraz z dziewięcioma szczekaniami 
została umieszczona w domu tymczasowym. Fundacja zapewniła psom całkowita opiekę weterynaryjną, pożywienie, środki 
higieniczne. Po 2 miesiącach wszystkie szczenięta zostały odrobaczone, zaczipowane i  znalazły troskliwe  domy. Sonia po 
długotrwałym leczeniu  i wnikliwej diagnostyce ma zapewniony dom stały.
https://www.facebook.com/psiaekipa/posts/1593075800834092

Czilli z Bielska-Białej:
Rodzina Czilliego wyjechała kilka lat temu za granicę. Zostawili na swojej posesji psa, którego dokarmia krewny. Większość 
czasu pies spędza w całkowitej samotności na łańcuchu bądź w sieni budynku bez okien. Po kilku wizytach interwencyjnych i 
braku rezultatów zaleceń co do poprawy warunków bytowania oraz pogorszenia się stanu zdrowotnego pana, który  doglądał -
psa przejęła fundacja. Dzięki nagłośnieniu historii Chilliego na FB fundacji  udało się psu znaleźć wspaniały dom, w którym Chilli 
jest członkiem rodziny.  
https://www.facebook.com/psiaekipa/posts/1609715682503437

3. Fundacja sprawowała nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt, współdziałała z 
właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt, oraz w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń 
dotyczących ich praw. W tym roku  Fundacja założyła 5 spraw karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Inspektorzy-
członkowie fundacji zeznawali jako świadkowie na Policji w sytuacjach, gdzie dochodziło do rażących zaniedbań wg Ustawy o 
Ochronie Zwierząt.
4. Współpraca ze schroniskiem Reksio w Bielsku-Białej w największym stopniu skierowana jest na prace socjalizacyjne i  
promujące ich adopcję. Dzięki działaniom wolontariuszy Psiej Ekipy w 2019 do adopcji poszło 77 psów i 3 kotów ze schroniska 
Reksio. Za pomocą rozbudowanej bazy odbiorców na Facebooku -informacja o udostępnionych   zwierzętach  "Znalezionych" 
efektywniej docierała do szukających ich właścicieli.
5. Wprowadziliśmy doradztwo w sprawie zwierząt znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W ciągu 2019 roku udzieliliśmy 
kilkuset porad telefonicznych, mailowych, osobistych.
6. Dalsze prowadzenie na Facebooku działu ogłoszeń zwierząt znalezionych i zagubionych, dzięki któremu wiele zwierząt 
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uniknęło schroniska np. czekając na właścicieli w domach awaryjnych (tymczasowych).

7. W 2019 nasza Fundacja przeprowadziła szereg akcji zbiórkowych, adopcyjnych i eventów promocyjnych. Aktywnie 
uczestniczyliśmy w cyklu spotkań w Bielskim Ratuszu dotyczących poprawy dobrostanu i funkcjonowania Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

-Wprowadziliśmy w życie stałą i cykliczną akcję edukacyjną „Zwierzęta mają swoje prawa”-skierowaną do mieszkańców 
podmiejskich terenów oraz wsi i mającą na celu poprawę warunków życia zwierząt bytujących stale na zewnątrz (psy w kojcach, 
na łańcuchu). Akcja poległa głównie na plakatowaniu i kolportażu ulotek. 
-11 stycznia 2019 -zorganizowaliśmy spotkanie z władzami miasta dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt w Bielskim 
Schronisku, które min. poruszało temat: docieplenia boksów (montaż drzwiczek wahadłowych), poprawy diagnostyki i leczenia 
zwierząt.
-28 stycznia 2019 -odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Chybie Januszem Żydkiem w Urzędzie Gminy. Rozmowa miała na celu 
uświadamianie bardzo złej sytuacji w gminie i pokazanie konkretnych przypadków interwencji -złego traktowania zwierząt. 
Wynikiem spotkania było zobowiązanie się wójta do czynnej pomocy gminy w problematycznych interwencjach. 
-15 marca 2019 -odbyło spotkanie z władzami miasta, w którym:
konsultowaliśmy program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Gminy Bielska-Białej.
kontynuowaliśmy temat z poprzedniego spotkania nt. poprawy dobrostanu zwierząt w Bielskim Schronisku. 
-28 kwietnia 2019 w Galerii Wzgórze Franciszka Kukioły w Bielsku-Białej  zorganizowaliśmy spotkanie zwierzolubów i 
sympatyków naszej fundacji.
Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego odżywiania kuchnią roślinną i pokazania poprzez  degustację potraw 
wegańskich ich smak i atrakcyjność. W tym dniu nastąpiło również spotkanie z rodzinami adopcyjnymi i byłymi podopiecznymi. 
Wieczorem odbył się koncert charytatywny promujący działania fundacji.
-16 kwietnia 2019 Przedszkole nr 31, ul. Pocztowa, odbyło się spotkanie edukacyjne z przedszkolakami z różnych grup 
wiekowych nt  zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowania, konieczności spacerów, pielęgnacji, wizyt 
weterynaryjnych.  Rozmowa interakcyjna z dziećmi nt ich udziału w sprawowaniu opieki nad posiadanymi zwierzętami.
-20 kwietnia 2019 odbyło się spotkanie świątecznie z wolontariuszami „Wielkanoc w Schronisku” oraz potencjalnymi 
adoptującymi. Przeprowadziliśmy rozmowy nt  świadomej adopcji oraz unikania błędów  wychowawczych w pierwszych 
chwilach po adopcji.
-30 maja 2019 Kawiarnia Aquarium, Bielsko-Biała, odbyło spotkanie edukacyjne z adw. Karoliną Kuszlewicz
adwokatką, która aktywnie broni praw zwierząt prowadząc szeroko zakrojoną działalność w zakresie poprawy  jakości życia 
zwierząt.
-01 czerwca 2019, Dzień Dziecka z kawiarnią Szwedzką Delicato, ul. Wzgórze 12, Bielsko-Biała
Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne, konkurs plastyczny dla najmłodszych połączony z edukacją ekologiczną zakończony 
wręczeniem dyplomów.
-06 czerwca 2019 uczestniczyliśmy na rozdaniu nagród Super Samorząd  2019, Warszawa
Nasza wolontariuszka odebrała nagrodę przyznanej fundacji jako jednemu z uczestników ogólnopolskiej akcji Masz Głos-
Samorząd Roku. Uczestnicy akcji Masz Głos m.in. wspólnie z innymi lokalnymi organizacjami doprowadzili do poprawy losu 
zwierząt w schronisku miejskim (Bielsko-Biała) co zaowocowało przyznaniem pierwszej nagrody Super Samorząd 2019
-17 sierpnia 2019 odbyła II Wadowicki Piknik z Psiakiem, na który zostaliśmy zaproszeni jako Gość Honorowy. Na pikniku 
propagowaliśmy adopcję zwierząt ze schronisk oraz  sterylizację i kastrację psów i kotów-również tych wolno-żyjących. 
Udzielaliśmy porad dotyczących adopcji oraz wprowadzania skutecznych metod pomagających w adaptacji w nowym 
środowisku – celem zapobiegania wytworzenia lęku separacyjnego u zwierząt nowo-adoptowanych.  
-7 Lipca 2019 Podaj Łapę w Gminie Kęty - prowadziliśmy bazarek charytatywny połączony z promocja i edukacją idei adopcji 
poprzez prezentację podopiecznego fundacji -Wafelka.
-14 Lipca Operacja Południe, Hala Dębowiec, Bielsko-Biała
Prowadziliśmy bazarek charytatywny połączony z  edukacją ekologiczną  i promocją adopcji zwierząt bezdomnych.
-18 Lipca 2019 odbyło spotkanie z władzami miasta dotyczące  poprawy dobrostanu zwierząt w Bielskim Schronisku.   
-21 Lipiec 2019  Moto Show,  Bielsko-Biała, Hala Dębowiec
Prowadziliśmy Bazarek charytatywny połączony z  edukacją ekologiczną  i promocją adopcji zwierząt bezdomnych-z Miejskiego  
Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt. Przeprowadziliśmy akcję promocji działań naszej fundacji poprzez oklejanie naszym logo 
aut startujacych w wyścicgach.
-30 Lipiec 2019  Szkolenie „Prawo i Media -W imieniu zwierząt i przyrody” prowadzący  adw. Karolina Kuszlewicz i red. Ewa 
Podolska (red. Radia Tok FM)
Uczestnictwo dokształcające działania interwencyjne, wzmocnienie skuteczności interwencji podejmowanych na rzecz zwierząt. 
 Zajęcia praktyczne z prowadzenia korespondencji z mediami.
-17 sierpnia 2019 -Piknik Fundacji Arka, C. H Sfera, Bielsko-Biała
Współuczestniczyliśmy z organizatorem akcji - Fundacją Arka w promocji ideii recyklingu i ekologicznego stylu życia -poprzez 
sprzedaż maskotek z drugiej ręki.  Dzięki takiej akcji fundusze zebrane podczas sprzedaży zasiliły fundacyjne konto.
-04 października 2019- współudział w Dniach Otwartych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Reksio w Bielsku-
Białej
Nasi wolontariusze organizowali spacery z podopiecznymi schroniska w współudziale odwiedzających osób.  Przedstawialiśmy 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

W 2019 roku pod opieką Fundacji znajdowały się 104 zwierzęta.

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

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

potencjalnym adoptującym sylwetki psów do pilnej adopcji. Odbywały się rozmowy  propagujące idee wolontariatu w 
schronisku oraz porady behawioralne w zakresie adaptacji psa w nowych warunkach.
-24 Października 2019 - spotkanie z władzami miasta dotyczące  poprawy dobrostanu zwierząt w Bielskim Schronisku.  
Konsultacja programu  Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Gminy Bielska-Białej
-12 Listopada 2019- Szkoła Podstawowa im.  Pawła Kojzara w Mnichu, ul. Kopernika 12 
Prelekcja w szkole nt humanitarnego traktowania zwierząt połączona z interpretacją  multimedialną pokazującą przykładowe 
interwencje zwierząt zaniedbanych z okolic. Dzieci przekazały darowiznę w postaci karmy i koców.
-21 Listopada 2019 Przedszkole nr 31, ul. Pocztowa 24 a- odbyło się spotkanie edukacyjne z przedszkolakami z różnych grup 
wiekowych nt  odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami szczególnie w okresie zimowym.  Poruszyliśmy ważny przed świętami i 
aktualny temat - proszenia rodziców o to, by prezentem pod choinkę było żywe zwierze.
-26 Listopada 2019 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps, ul. Lotnicza 15, Bielsko-Biała. Odbyła się wizyta edukacyjna 
wraz z  rozmową na temat oglądanego filmu z prac wolontariatu działającego w Bielskim Schronisku.  W spotkaniu uczestniczył 
pies Puzio odebrany interwencyjnie jako pobity szczeniak. Na jego przykładzie opowiedzieliśmy o pięknej idei -adopcji 
skrzywdzonych zwierząt.
-14 Listopada 2019 braliśmy udział w konferencja  podsumowującej akcję „Pomagamy jak umiemy” firmy Rossmann. 
Prezentowaliśmy cele i działania fundacji.
-14 grudnia 2019 Piknik Organizacji Pozarządowych w C.H Gemini -uczestniczyliśmy i zaprezentowaliśmy  działania i potrzeby 
fundacji.  Wystosowaliśmy apel o wzmożoną uwagę na krzywdę zwierząt, które przypięte są na łańcuchu, bądź stale uwięzione 
są w kojcu.
Odbył się bazarek świąteczny rękodzieła wolontariuszy i  sympatyków fundacji połączony z propagowaniem idei adopcji. 
Spotkaliśmy się z wieloma rodzinami adopcyjnymi i naszymi byłymi  podopiecznymi.
-11 Grudnia 2019  Kaffka,  ul. Bohaterów Warszawy 1a, Bielsko-Biała-odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące procedur 
adopcyjnych podopiecznych fundacji. Prezentacja szczeniąt do adopcji. Rozmowy i spotkania przedadopcyjne z potencjalnymi 
opiekunami.

8. W ramach zbiórki publicznej skarbony Fundacji  umieszczone są w lecznicach weterynaryjnych, punktach handlowych i 
gastronomicznych. Środki finansowe pozyskiwane w ramach zbiórki do skarbon przeznaczane są na działalność statutową 
Fundacji.
9. Współpraca z mediami:
-Współpraca z Radiem Bielsko. Współprowadzenie audycji „Przygarnij Zwierzaka” promującej adopcję bezdomnych zwierząt, 
oraz udzielanie porad behawioralnych. Relacje z przeprowadzanych akcji interwencyjnych. Ogłaszanie zbiórek dla zwierząt ze 
schroniska Reksio (tzw. Akcji Zima) oraz podopiecznych fundacji.
-Współpraca z mediami: Gazeta Wyborcza, Echo Jaworza, Nowa Formacja, Dziennik Zachodni, Kronika Beskidzka, Gazeta 
Region, bielsko.info, www.bielsko.biala.pl, Kurier Bielski, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Telewizja Katowice, 2B STYLE, TVN Dzień 
Dobry, TVP Teleexpress, Radio Bielsko

Druk: NIW-CRSO 6



3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Niesienie pomocy pokrzywdzonym zwierzętom, 
prowadzenie działań pomocowych, zapewnienie 
należytej opieki zwierzętom trafiającym do 
Fundacji- leczenie, rehabilitacja, podejmowanie 
bieżących działań w obronie pokrzywdzonych 
zwierząt, wielowymiarowa opieka nad nimi. 
Prowadzenie zdalnych konsultacji dotyczących 
pomocy zwierzętom znalezionym. Fundacja 
finansuje badania weterynaryjne, diagnostykę i 
leczenie w tym operacje ratujące życie i zdrowie, 
a także profilaktykę czyli szczepienia, 
odrobaczenia, środki przeciw pasożytom i 
znakowanie czipem. W każdym przypadku, gdy 
nie ma przeciwwskazań natury medycznej, 
finansujemy zabiegi kastracji/sterylizacji zwierząt 
będących pod opieką Fundacji. Aktywne 
działanie w zakresie przestrzegania praw 
zwierząt. Zwalczanie przejawów znęcania się nad 
zwierzętami, działanie w ich obronie. 
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad 
przestrzeganiem przepisów i praw w dziecinie 
ochrony zwierząt i środowiska, w tym 
współdziałanie z właściwymi instytucjami w 
zakresie ochrony zwierząt.

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 207 147,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 205 122,52 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 24,63 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Przygotowanie materiałów edukacyjnych 
dotyczących obowiązków właścicieli 
zwierząt domowych wraz z 
rozplakatowaniem ich na terenie gminy 
Chybie, w związku z największą ilością 
zgłoszeń interwencyjnych we wspomnianej 
gminie. Przygotowanie ulotek dotyczących 
ochrony praw zwierząt- poprawa warunków 
zwierząt domowych, stale bytujących na 
zewnątrz - przebywających w kojcach i na 
łańcuchach. Uświadamianie społeczeństwa 
o właściwym traktowaniu zwierząt, w 
szczególności o zachowaniu dobrostanu 
właściwego dla poszczególnych gatunków 
zwierząt.

94.99.Z 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, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 205 122,52 zł

2.4. Z innych źródeł 2 024,63 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 167 457,91 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

157 949,89 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

200 823,24 zł

0,00 zł

4 299,28 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 47 172,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 000,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

9 508,02 zł

0,00 zł 0,00 zł

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

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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. 0,50 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 w organizacji świadczących usługi 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
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 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

9 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

9 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Iwona Wolak Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-09
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