
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 2020-06-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina JELENIA GÓRA

Powiat JELENIA GÓRA

Ulica UL. GRANICZNA Nr domu 42 Nr lokalu 

Miejscowość JELENIA GÓRA Kod pocztowy 58-560 Poczta JELENIA GÓRA Nr telefonu 607524509

Nr faksu E-mail maja@fundacja-polnocniaki.pl Strona www www.fundacja-polnocniaki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-06-28

2018-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36482303000000 6. Numer KRS 0000625724

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

Maja Wieczorska Prezes Zarządu TAK

Ilona Obojska Wiceprezes 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

Piotr Olszewski Członek Rady Fundacji TAK

Przemysław Jewasiński Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Dziadosz Członek Rady Fundacji TAK

PÓŁNOCNIAKI - OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT

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)

Zwierzęta

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

Główne działania podejmowane przez Fundację POŁNOCNIAKI to:
1. Współpraca ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt
2. Organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych 
3. Organizowanie opieki weterynaryjnej 
4. Działania interwencyjne
5. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów.

Działalność Fundacji w 2019 r. to szeroko pojęta pomoc bezdomnym zwierzętom, aktywna pomoc w poprawie 
warunków bytowych bezdomnych psów zabieranych przez Fundację ze schronisk, z ulicy, z interwencji. Działanie 
fundacji skupia się na pozyskiwaniu środków do utrzymania zabranych zwierząt w hotelach, domach tymczasowych. 
Leczeniu ich w klinikach, chipowaniu i przygotowaniu do adopcji. Transportu, czyli dojazd psa bezdomnego ze 
schroniska, punktu odłowienia lub wprost z ulicy do domu tymczasowego, hotelu. 
Fundacja zapewnienia opiekę nad porzuconymi psami, zapewnienie im warunków bytowych i leczenie 
- działalnością związaną z adopcją tj. leczenie, socjalizacja, kastracja, sterylizacja, szczepienia, chipowanie, 
odrobaczanie, opieka behawioralna, zapewnienie domów tymczasowych, hoteli
- ogłaszanie podopiecznych psów do adopcji i szukanie im nowych domów  tj. weryfikowanie osób chętnych 
adoptować, sprawdzanie warunków bytowych i ocena pod kątem przygotowania do opieki nad podopiecznym 
fundacji. 
- propagowanie zgodnego z prawem traktowania zwierząt podczas spotkań, festynów pogadanek w szkole na, które 
Fundacja jest zapraszana,
- przekazywanie informacji  za pomocą  portali internetowych  o naszej działalności, aby każdy zainteresowany 
nasza działalnością mógł śledzić losy naszych podopiecznych, przebiegu leczenia i adopcji do nowego domu. 
- Fundacja zajmuje się psami w typie ras północy( husky, malamuty) , ale nie odmawia pomocy rasowym kundelkom, 
gdy mamy miejsce w domu tymczasowym i możemy pomóc w adopcji i leczeniu zabieramy psy innych ras i 
wielorasowe. 
- Współpracujemy ze Schroniskami z całek Polski. Na bazie porozumień zajmujemy się szukaniem domów 
tymczasowych lub ogłaszaniem i weryfikowaniem domów i adopcją wprost ze schroniska. Każdy opuszczający 
bezdomny pies schronisko przechodzi pod opiekę naszej fundacji i jest pod naszą opieką przez całe dalsze życie. 
W 2019 roku z naszych domów tymczasowych do adopcji zostało przekazanych ????? psów. Wszystkie z pakietem 
szczepień, sterylizacji, kastracji.   
Z każdym Domem Tymczasowym utrzymujemy stały kontakt , wymagamy zdjęć i informacji o losie naszych 
podopiecznych. Przeprowadzamy wizyty podopcyjne i spotykamy się naszymi byłymi podopiecznymi oraz 
zapraszamy wszystkich chętnych do siedziby fundacji. 
Fundacja kładzie duży nacisk na odpowiedni dobór psa do nowego opiekuna, uświadamia chętnym specyfikę rasy, 
koszty i obowiązki związane z danym psem. 
Fundacja robi wszystko co w jej mocy aby  zapewnić tej pięknej niepowtarzalnej rasie godne warunki życia i 
możliwość zapomnienia o tragicznym życiu jakie przeszły.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

0

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

3.1. 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 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Działalność Fundacji w 2019 r. to szeroko pojęta pomoc 
bezdomnym zwierzętom, aktywna pomoc w poprawie 
warunków bytowych bezdomnych psów zabieranych 
przez Fundację ze schronisk, z ulicy, z interwencji. 
Działanie fundacji skupia się na pozyskiwaniu środków 
do utrzymania zabranych zwierząt w hotelach, domach 
tymczasowych. Leczeniu ich w klinikach, chipowaniu i 
przygotowaniu do adopcji. Transportu, czyli dojazd psa 
bezdomnego ze schroniska, punktu odłowienia lub 
wprost z ulicy do domu tymczasowego, hotelu. Fundacja 
zapewnienia opiekę nad porzuconymi psami, 
zapewnienie im warunków bytowe i leczenie - 
działalnością związaną z adopcją tj. leczenie, 
socjalizacja, kastracja, sterylizacja, szczepienia, 
chipowanie, odrobaczanie, opieka behawioralna, 
zapewnienie domów tymczasowych, hoteli - ogłaszanie 
podopiecznych psów do adopcji i szukanie im nowych 
domów tj. weryfikowanie osób chętnych adoptować, 
sprawdzanie warunków bytowych i ocena pod kątem 
przygotowania do opieki nad podopiecznym fundacji. - 
propagowanie zgodnego z prawem traktowania zwierząt 
podczas spotkań, festynów pogadanek w szkole na, 
które Fundacja jest zapraszana, - przekazywanie 
informacji za pomocą portali internetowych o naszej 
działalności, aby każdy zainteresowany nasza 
działalnością mógł śledzić losy naszych podopiecznych, 
przebiegu leczenia i adopcji do nowego domu.

0,00 zł

2 działalność charytatywnej Fundacja zajmuje się psami w typie ras północy( husky, 
malamuty) , ale nie odmawia pomocy rasowym 
kundelkom, gdy mamy miejsce w domu tymczasowym i 
możemy pomóc w adopcji i leczeniu zabieramy psy 
innych ras i wielorasowe. - Współpracujemy ze 
Schroniskami z całek Polski. Na bazie porozumień 
zajmujemy się szukaniem domów tymczasowych lub 
ogłaszaniem i weryfikowaniem domów i adopcją wprost 
ze schroniska. Każdy opuszczający bezdomny pies 
schronisko przechodzi pod opiekę naszej fundacji i jest 
pod naszą opieką przez całe dalsze życie. W 2019 roku z 
naszych domów tymczasowych do adopcji zostało 
przekazanych psów. Wszystkie z pakietem szczepień, 
sterylizacji, kastracji. Z każdym Domem Tymczasowym 
utrzymujemy stały kontakt , wymagamy zdjęć i 
informacji o losie naszych podopiecznych. 
Przeprowadzamy wizyty podopcyjne i spotykamy się 
naszymi byłymi podopiecznymi oraz zapraszamy 
wszystkich chętnych do siedziby fundacji. Fundacja 
kładzie duży nacisk na odpowiedni dobór psa do 
nowego opiekuna, uświadamia chętnym specyfikę rasy, 
koszty i obowiązki związane z danym psem. Fundacja 
robi wszystko co w jej mocy aby zapewnić tej pięknej 
niepowtarzalnej rasie godne warunki życia i możliwość 
zapomnienia o tragicznym życiu jakie przeszły.

13 783,00 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) 73 634,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 73 611,50 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) 23,10 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)

43 578,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,08 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) 43 580,18 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 23 879,50 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. 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

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 30 054,42 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

2 705,00 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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1.2. 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
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)

0 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
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