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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina TARNÓW OPOLSKI

Powiat OPOLSKI

Ulica UL. STRZELECKA Nr domu 62 Nr lokalu 

Miejscowość NAKŁO Kod pocztowy 46-050 Poczta TARNÓW OPOLSKI Nr telefonu 500 000 025

Nr faksu E-mail opolsar@gmail.com Strona www www.opolsar.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-02-27

2020-05-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36957842800000 6. Numer KRS 0000721058

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

Dariusz Fąfara Prezes Zarządu TAK

Anna Włodarczyk Wiceprezes Zarządu TAK

Sabina Fąfara Sekretarz 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

Natalia Śniosek-Kozieł Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lesław Skuza Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mariusz Kubicki Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "OPOLSKIE PSY RATOWNICZE OPOLSAR"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR prowadzi statutową działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu 
społeczności, m.in. w zakresie ochrony życia i zdrowia jako wartości nadrzędnych. Jednym ze sposobów realizacji 
celów statutowych było powołanie Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR, których 
zadaniem jest prowadzenie działalności poszukiwawczej wobec osób zaginionych, które znalazły się w sytuacjach 
zagrażających ich życiu oraz zdrowiu (przy udziale wyszkolonych przez Fundację i certyfikowanych przez PSP psów 
ratowniczych), usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof, a także udzielanie profesjonalnego wsparcia 
psychologicznego.

W roku sprawozdawczym SZP-R OPOLSAR utrzymywały stałą, 24-godzinną gotowość wyjazdową do poszukiwań 
prowadzonych na terenie kraju przez Policję i Państwową Straż Pożarną (w skład grupy wchodzą wolontariusze o 
specjalnościach: przewodnicy psów ratowniczych, planiści, profilerzy osób zaginionych, nawigatorzy, operatorzy 
sprzętu specjalnego, piloci dronów, medycy, psycholodzy i logistycy). Tym samym w dniu 30 kwietnia 2020 r. 
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, doceniając nasz wkład w rozwój opolskiego ratownictwa oraz aktywny 
rozwój grupy poszukiwawczo-ratowniczej, zawarł z Fundacją „Porozumienie o współpracy” umożliwiające 
prowadzenie wspólnych działań w zakresie poszukiwania osób zaginionych, a także uczestniczenie w 
organizowanych przez obie strony szkoleniach, warsztatach, konferencjach, sympozjach, akcjach i imprezach 
profilaktycznych.

W ramach przedmiotowych obszarów działań zrealizowano szereg planów szkoleniowych skierowanych nie tylko do 
wolontariuszy,  ale i znajdujących się pod opieką Fundacji psów ratowniczych oraz tropiących. Zachowując 
podwyższone standardy i reżimy sanitarne związane z pandemią koronawirusa, instruktorzy oraz ratownicy 
OPOLSARU spędzili setki godzin w lasach, na gruzowiskach oraz miejskich śladach, stale podnosząc umiejętności 
nie tylko w ramach szkoleń wewnętrznych, ale i wspólnych ćwiczeń organizowanych z innymi organizacjami 
ratowniczymi (m.in. z Grupą Ratownictwa PCK Opole, OSP RW Modlin z Nowego Dworu Mazowieckiego, Jednostką 
Ratownictwa Specjalistycznego OSP Skarbimierz, Sekcją Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Suchy Bór i OSP 
Domecko). Nadto nasi instruktorzy uczestniczyli w wielu kursach i szkoleniach doszkalających organizowanych przez 
instytucje zewnętrzne, w tym: specjalistycznym kursie z psychologii śledczej oraz szkoleniem profilerów osób 
zaginionych, cyklicznych seminariach dla zespołów z psem tropiącym organizowanych przez Śląską Grupą Tropiącą 
MMK9 Śląsk, seminariach z metodyki pracy z przewodnikiem psa ratowniczego, szkoleniach dla zespołów SAR K9, 
czy recertyfikacjach uprawnień ratowniczych KPP.

Mimo, iż działalność poszukiwawczo-ratownicza traktowana jest przez Fundację priorytetowo, to ogłoszona na 
początku roku pandemia COVID-19 pokrzyżowała wiele naszych planów i zamierzeń. Wprowadzone przez stronę 
rządową obostrzenia i zakazy zmusiły nas do odwołania wielu zaplanowanych wcześniej imprez i szkoleń, w tym 
dwóch sztandarowych: trzeciej edycji Opolskiego Seminarium Grup SAR „STOBRAWA 2020” (2-dniowego 
specjalistycznego szkolenia dla krajowych grup poszukiwawczo-ratowniczych, połączonego z nocną pozorowaną 
akcją ratowniczą) oraz kolejnej edycji organizowanych przez Fundację zawodów w dogtrekkingu (mających na celu 
integrację lokalnej społeczności, popularyzację zdrowego trybu życia poprzez aktywność z psami, kształtowanie 
postaw prozwierzęcych oraz promowanie kynologii ratowniczej). Nie przeprowadziliśmy również szeregu szkoleń z 
zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej skierowanych do mieszkańców Gminy Tarnów 
Opolski, do których przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu – nie tylko sprzętowo zakupując fantomy ludzi i 
psów, ale i podnosząc umiejętności naszych instruktorów w ramach szkoleń zewnętrznych. Jedyną z wielu 
zaplanowanych na 2020 rok imprez, którą udało się przeprowadzić, był „I Kozłowicki Cross” zorganizowany pod 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, który wspomogliśmy organizacyjnie oraz zabezpieczaliśmy 
medycznie z lokalnymi OSP. 

Okres pandemii wymusił również na Zarządzie Fundacji szybką reakcję na panującą w kraju sytuację kryzysową 
poprzez przeorganizowanie kierunków naszej działalności statutowej w kierunku aktywnego wspierania instytucji 
samorządowych oraz osób fizycznych w walce z COVID-19. Tym samym już w marcu 2020r. wolontariusze z Sekcji 
Wsparcia Psychologicznego SZP-R OPOLSAR uruchomili jedną z pierwszych w kraju telefoniczną linię wsparcia 
psychologicznego dla pracowników służb ratunkowych oraz osób dotkniętych SARS-CoV-2 (działa ona do chwili 
obecnej). Miesiąc później – po uzgodnieniach z Wójtem Gminy Tarnów Opolski  (gdzie znajduje się siedziba 
Fundacji) oraz pozyskaniu niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej – do działań przystąpili ratownicy z 
dwóch innych sekcji: Poszukiwawczej i Ratowniczej, rozpoczynając dekontaminację wielu miejsc użyteczności 
publicznej na terenie wszystkich 8 sołectw Gminy Tarnów Opolski (w tym: szkół i przedszkoli, przychodni POZ, 
kościołów i kaplic, dworca PKP oraz wiat przystankowych PKS, sal gimnastycznych, a także ogólnodostępnych 
miejsc odpoczynku, rekreacji, czy placów zabaw). Przedmiotowe prace - koordynowane przez pion zarządzania 
kryzysowego tarnowskiego Urzędu Gminy - mimo, iż w bardzo dużym zakresie angażowały nasze siły i środki - 
trwały nieprzerwanie do końca roku sprawozdawczego, a nawet były kontynuowane w roku następnym (obliczono, że 
tylko 2020 roku wolontariusze OPOLSARU wyjeżdżali do odkażania prawie 90 razy, pokonując niespełna 10.000 km, 
zużywając 3.500 litrów certyfikowanego środka dezynfekującego).

Poza działaniami związanymi z ratownictwem i pandemią koronawirusa, Fundacja OPR OPOLSAR (posiadając w 
swoich szeregach zawodowych treserów psów i behawiorystów) wielokrotnie odpowiadała na prośby właścicieli 
czworonogów prowadząc darmowe szkolenia oraz konsultacje behawioralne psów problemowych, czy też 
realizowała (na prośbę organizacji pozarządowych spoza Opolszczyzny zajmujących się adopcją psów) wizyty 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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 - 60 (wliczono psy ratownicze i tropiące pozostające pod opieką Fundacji, a takża psy 
objęte programem darmowych szkoleń oraz prowadzonego wsparcia/terapii behawioralnych, czy 
konsultacji przedadopcyjnych).

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przedadopcyjne. Dodatkowo – kierując się troską o psy z problemami aparatu ruchu, rozpoczęto na terenie Ośrodka 
Szkolenia Psów Ratowniczych Fundacji OPR OPOLSAR w Nakle długo oczekiwaną inwestycję związaną z budową 
nowoczesnego Centrum Rehabilitacji Psów – poza realizacją tego przedsięwzięcia, nasi instruktorzy rozpoczęli 
szkolenia zawodowe na kierunku zoofizjoterapia, organizowane m.in. przez Studium Fizjoterapii Zwierząt we 
Wrocławiu, pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Nadto, w ramach działań statutowych prowadzonych w obszarach wpływania na zmiany o charakterze systemowym 
związanych z szeroko rozumianą działalnością ratownictwa cywilnego, OPOLSAR (jako pozarządowa organizacja 
społeczna działająca w obszarze szkolenia i wykorzystywania zwierząt w działaniach poszukiwawczo – 
ratowniczych) prowadził stałe monitorowanie procesów legislacyjnych, w tym dot. psów ratowniczych, m.in. 
zwracając się do lokalnych posłów na Sejm RP z prośbą o poparcie poprawki Senatu do ustawy o ochronie zwierząt 
oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowała pojęcie zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych (w 
uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt - druk sejmowy nr 378 - 
wskazano, że niewielka zmiana brzemienia pkt 20 art. 4 miała na celu bardziej precyzyjne wskazanie rodzajów 
formacji i podmiotów, które wykorzystują zwierzęta do celów specjalnych, gdyż w poprzednim zapisie wyłączono z 
grupy zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych zwierzęta wykorzystywane do celów ratownictwa przez 
cywilne grupy działające w formie stowarzyszeń lub fundacji - zmiana brzemienia tej definicji miała wyłącznie na celu 
wskazanie na szczególną ochronę takich zwierząt, której mogły zostać pozbawione). Ponadto Fundacja OPR 
OPOLSAR zwróciła się pisemnie do Marszałek Sejmu RP z poparciem petycji nr BKSP-145-IX-178/20 w sprawie 
zmiany ustawy 
o lasach, w zakresie umożliwienia psom ratowniczym udziału w treningach na terenach leśnych, tym samym 
wnosząc o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej umożliwienia psom ratowniczym udziału w treningach na 
terenach leśnych poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie psów 
ratowniczych w czasie treningu, udziału w pozorowanej akcji ratowniczej, czy też udziału w akcji ratowniczej poprzez 
wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (Dz.U. z 2020 r. poz. 6) oraz 
ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 roku poz.821).

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

10000

40
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 ratownictwo i ochrona ludności W ramach priorytetowych zadań statutowych Fundacja 
podejmowała działania związane z: 

1. Prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych 
(OPOLSAR nawiązał w tym zakresie długofalową 
współpracę z jednostkami Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, WOPR, Grupą 
Ratownictwa PCK Opole oraz innymi fundacjami i 
stowarzyszeniami zajmującymi się szeroko rozumianym 
poszukiwaniem ludzi zaginionych); 

2. Realizacją działań profilaktycznych na rzecz 
zapobiegania zaginięciom, wypadkom oraz innym 
zagrożeniom zdrowia i życia (w tym prowadzenie zajęć 
dla dzieci, młodzieży oraz seniorów w dotyczących 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
profilaktyki zaginięć oraz szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa); 

3. Działalnością na rzecz zmian legislacyjnych w zakresie 
ratownictwa i ochrony ludności (m.in. dotyczących 
kynologii ratowniczej w ramach procedowanych zmian 
w ustawie o ochronie zwierząt oraz ustawy o lasach).

0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia W ramach walki z pandemią COVID-19, Fundacja 
przekierowała większość działań statutowych w 
kierunku wspierania instytucji samorządowych oraz 
osób fizycznych w walce z koronawirusem: 

1. Uruchomiono jedną z pierwszych, telefoniczną linię 
bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla 
pracowników służb ratunkowych oraz osób dotkniętych 
pandemią koronawirusa (zawodowi psycholodzy i 
psychoterapeuci pionu wsparcia psychologicznego 
Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-
Ratowniczych OPOLSAR podczas całodobowych dyżurów 
przeprowadzili wiele rozmów udzielając stosownego 
wsparcia); 

2. Wolontariusze - ratownicy Sekcji Poszukiwawczej i 
Ratowniczej SZP-R OPOLSAR prowadzili cykliczną 
dekontaminację miejsc użyteczności publicznej oraz 
innych miejsc na terenie Gminy Tarnów Opolski, na 
bieżąco uzgadnianych w Wójtem Gminy oraz gminnym 
pionem zarządzania kryzysowego.

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) 28 877,69 zł

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

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 promocja i organizacja wolontariatu Fundacja prowadziła aktywne działania w kierunku:

1. Naboru i szkolenia wolontariuszy (ratowników oraz 
osób będących na stażach kandydackich), w tym 
przewodników psów, nawigatorów, planistów, 
operatorów sprzętu specjalnego oraz innych osób 
odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie działań 
poszukiwawczo-ratowniczych;

2. Prowadzenia naboru/testów predyspozycji psów, pod 
kątem rozpoczęcia szkolenia kandydatów na zespoły 
ratownicze z psami i przygotowania do certyfikacji 
uprawnień ratowniczych umożliwiającej udział w 
akcjach;

3. Szkolenia certyfikowanych przez PSP zespołów 
ratowniczych z psami pod kątem utrzymania ich 
wysokiej formy i dyspozycyjności, a także uzyskiwania 
corocznej recertyfikacji ratowniczej (jednostka 
certyfikująca/recertyfikująca: Wydział Szkolenia 
Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu 
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w 
Krakowie).

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 
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 28 877,69 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 15 613,78 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

28 747,09 zł

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.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 6 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 28 747,09 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 130,60 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
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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
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)

25 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

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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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

Szczegółowe informacje dot. Fundacji "Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR", jak i jej bieżącej działalności, 
zamieszczane są na stronie internetowej: www.opolsar.pl

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dariusz Fąfara - Prezes Zarządu 
Fundacji. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-30

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