
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2022

• 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 2023-03-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina SOSNOWIEC

Powiat SOSNOWIEC

Ulica UL. 1 MAJA Nr domu 38 Nr lokalu 72

Miejscowość SOSNOWIEC Kod pocztowy 41-200 Poczta SOSNOWIEC Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@okiemwilka.org Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-05-16

2018-11-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36448315000000 6. Numer KRS 0000618313

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

ANITA CZECH PREZES TAK

MAŁGORZATA WÓJCIK WICEPREZES TAK

MARTA SASIN SKARBNIK 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

MAŁGORZATA 
MACIEJEWSKA

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JUSTYNA BALCEROWICZ SEKRETARZ TAK

KATARZYNA ŻURAWSKA CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PSÓW PÓŁNOCY OKIEM WILKA

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)

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

Psy schroniskowe potrzebujące wsparcia behawioralnego oraz weterynaryjnego.

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

1.  Celami Stowarzyszenia są:
1.1 Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi, oraz zapewnienie im właściwej 
opieki.
1.2 Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym w tym skrzywdzonym i       bezdomnym.
1.3 Udzielanie pomocy schroniskom i osobom fizycznym, które niosą pomoc zwierzętom bezdomnym.
1.4 Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej przez:
2.1 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Bezpośrednią pomoc dla zwierząt bezdomnych, chorych i skrzywdzonych, w szczególności psów ras północnych i 
psów w typie tych ras. )
      Psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia mają zapewnione: 
      2.1.1. Bezpieczne schronienie.
      2.1.2. Leczenie i diagnozowanie.
      2.1.3. Pomoc behawioralną w przypadku psów problematycznych.
2.2 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt. Szkolenie wolontariuszy i promowanie ich działań. )
2.3 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt przez wyszukiwanie dla nich odpowiednich opiekunów.
2.4 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi zwierząt.)
2.5 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z właściwymi instytucjami 
państwowymi i innymi organizacjami.)
2.6 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami 
związanymi z opieką nad zwierzętami.)
2.7 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w 
tworzeniu aktów prawnych z tym związanych i ich opiniowanie.)
2.8 Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (Edukacja 
społeczeństwa w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.)
2.9 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez sportowych promujących aktywny tryb 
życia )
kod PKD 58,19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Działalność wydawniczą).

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

4700

0

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2023-03-04 2



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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 promocja i organizacja wolontariatu W roku 2022 zostały podpisane 2 nowe umowy 
wolontariackie. Wielokrotnie odbywały się wyjazdy 
wolontariuszy z psami schroniskowymi w Beskidy, Jurę 
Krakowsko-Częstochowską, do Doliny Jamny, Lasu 
Murckowskiego, Uroczyska Buczyna. Zostały zakupione 
zabawki i gryzaki do pracy wolontariuszy z psami oraz 
sprzęt (smycze, szelki). Zorganizowane zostało 
wydarzenie Mikołajkowe dla psów jak również 
wydarzenie spacerowe mające na celu poznanie bliżej 
psów przebywających na DT. Wielokrotnie odbywały się 
sesje fotograficzne psów schroniskowych oraz psów 
przebywających na domach tymczasowych.

0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

W maju wolontariusze stowarzyszenie brali udział w 
Jaworznickim Dogtrekkingu OKIEM WILKA TEAM z psami 
schroniskowymi. W listopadzie powstało wydarzenie 
spacerowe mające na celu upowszechnienie dłuższych 
spacerów ludzi sympatyzujących ze stowarzyszeniem 
wraz z psami będącymi na domach tymczasowych. 
Wielokrotnie psy schroniskowe i psy z domów 
tymczasowych były na wycieczkach z grupami 
sympatyków : Floki na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, w Beskidach i w Poraju i w Nędzy. 
Szaman i Floki w Beskidzie Żywieckim.

0,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

W roku 2022 z diagnostyki i leczenia korzystało 11 psów 
psów. Długą diagnostykę i leczenie miał pies Heaven, 
starszy z zaniedbaniami zdrowotnymi z przeszłości. 
Diagnostyka wykazała problemy z kręgosłupem i 
stawami oraz pogrubioną ścianę pęcherza moczowego 
oraz zmiany zwyrodnieniowe w nerkach. Pies Axel 
przebywał w klinice w Warszawie , gdzie ratowano mu 
życie, niestety leczenie nie przynosiło rezultatu, było 
podejrzenie nowotworu szpiku kostnego i ze względu na 
dobro psa musieliśmy podjąć decyzję o eutanazji. Emir 
miał anaplazmę, mimo szybko podjętych kroków i 
leczenia choroba doprowadziła do zmian 
neurologicznych i wielonarządowych zmian, które 
zmusiły nas do podjęcia decyzji o eutanazji. Hacziko 
przeszedł zabieg usunięcia narośli z dziąsła. Zmiana 
została wysłana do badania histopatologicznego, 
okazała się niegroźna. Yoko przeszła zabieg starylizacji z 
masektomią i usunięciem guza. Guz poddany badaniu 
histopatologicznemu nie wykazał zmian 
nowotworowych. Czoko miał cyklicznie (co kwartał) 
badanie usg i pełne badanie krwi. Kupiona była 
specjalistyczna karma - hepatic dla Czoko, senior dla 
Axela, szczepienie na choroby wirusowe i wściekliznę - 
Szaman i Lumi. Kupowaliśmy suplementy na stawy dla 
Axela, Heavena oraz Czoko. Zakupione były zioła na 
uspokojenie dla Flokiego, Pioruna i Szamana oraz zioła 
antynowotworowe dla Czoko. Psy zabierane były do 
groomera .

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) 46 573,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 46 573,94 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 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

46 858,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 231,06 zł

3 231,06 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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) 53 320,26 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 
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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 13 621,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 621,40 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. 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 ZAKUP KARMY 1 956,73 zł

2 ZAKUP PIELUCH 1 584,00 zł

3 DIAGNOSTYKA, LECZENIE, ZABIEGI WETERYNARYJNE 8 694,93 zł

4 HOTEL CZOKO 1 385,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -6 746,32 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 - 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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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

10 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 
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)

13 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
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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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ANITA CZECH Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2023-03-04

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