
Ministerstwo Rodzin, 

Pracy i Polityki 

za rok 2017

•
•
•
•

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

Kraj          POLSKA

Gmina CZERWIONKA-

LESZCZYNY

Powiat RYBNICKI

Nr domu 35 Nr lokalu 

Kod pocztowy 44-230 Poczta CZERWIONKA-LESZCZYNY Nr telefonu 

Nr faksu E-mail boks@vip.onet.pl Strona www www.bokseryniczyje.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego 2015-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24333293000000 6. Numer KRS 0000472037

Funkcja Wpisany do KRS

Ireneusz Waliczek Prezes TAK

Aleksandra Waliczek Z-ca Prezesa TAK

Monika Hulak TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Marcin Sitko

Rewizyjnej

TAK

Sonia Kaniewska Sekretarz Komisji TAK

Ewa Lorenz TAK

STOWARZYSZENIE "BOKSERY NICZYJE"

Druk: MPiPS 1



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

publicznego

przeprowadzono 2 takie akcje.

2013

sterylizacji/kastracji psów oraz czipowaniu. 

1

Stowarzyszenia.

2

czipowanie psów.

3

ulotek w gabinetach lekarskich i sklepach zoologicznych.

4

2017 r. 3 interwencje, w 2

1

W okresie od 01.2017 do 12.2017 33 6  psom nie 

32. 
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sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 

(Dz. U

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

sprawozdawczym

Druk: MPiPS 3



dziedzictwa przyrodniczego

1

humanitarnego traktowania 

poprzez organizowanie i 

prowadzenie edukacji 

humanitarne traktowanie 

2.Niesienie pomocy 

porzuconym, w 

leczenie, umieszczanie ich 

pomocy placówkom i 

osobom fizycznym 

placówkami i osobami 

opiekunów);

3

zakresie zwalczania 

poprzez propagowanie 

wiedzy o sposobach 

ograniczania populacji  

programu sterylizacji           i 

kastracji;

4. Zwalczanie przejawów 

5

warsztatów, kursów, 

konferencji, seminariów, 

konkursów,  aukcji oraz 

-edukacyjnych.

edukacyjnej w formie 

prezentacji w celu 

poprawy warunków 

bytowych tych pierwszych.

Druk: MPiPS 4



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

d) koszty administracyjne

4.2. 

i o wolontariacie, 

5.2. 

PKD 2007 

 

Numer Kodu (PKD)

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 

4.1. Przychody z 1% podatku

przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

w odniesieniu do tych 

najem

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

0.0 osób

1

 w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 6



0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

18.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

16.00 osóbsprawozdawczym

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

na podstawie umowy cywilnoprawnej

sprawozdawczym

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 

sprawozdawczym

Lp Liczba kontroli

Druk: MPiPS 7



organizacji

Ireneusz Waliczek
Aleksandra Waliczek

Monika Hulak
23.03.2018r.

IX. Dodatkowe informacje

Druk: MPiPS 8


