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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. KAZIMIERZA 
WIELKIEGO

Nr domu 5A Nr lokalu 106

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-863 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 515381838

Nr faksu E-mail fdz.animalia@wp.pl Strona www www.fdz-animalia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-01-04

2009-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30021946200000 6. Numer KRS 0000248335

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

Anna Poniedziałek Prezes Zarządu TAK

Elżbieta Straszewska Wiceprezes Zarządu TAK

Dorota Deckert 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

Piotr Czyżykowski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Łukasz Buczyk Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Agnieszka Bobek Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ANIMALIA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:
1) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w 
szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji 
prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami 
propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
2) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w 
szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie 
pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom 
bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi 
pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie 
zwierzętom nowych opiekunów);
3) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności 
zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach 
ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i 
kastracji;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc 
zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), 
znajdowanie zwierzętom nowych domów,
2) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 
szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
3) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
4) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących 
budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach 
bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach 
płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji;
5) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest 
niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz  innymi 
organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji 
celów statutowych Fundacji;
6) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności 
poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie 
zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach 
oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony 
praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w 
wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa 
zwierząt; 
7) prozwierzęcy lobbing;
8) współpracę z policją i strażą miejską;
9) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Charakterystyka działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

W roku sprawozdawczym Fundacja podjęła następujące działania:

- ratowanie życia i zdrowia bezdomnych kotów po wypadkach drogowych i innych (np. Rocky, Kaspar, Gerwazy, Randi, Muszka, 
Dusia, Nosek, Edward, Józef, Rudy, Stasia, Lorek) oraz kotów chorych (np. Sara, Fela, Wiki);
ratowanie życia i zdrowia psów bezdomnych oraz psów rażąco zaniedbanych przez właścicieli (np. Reksio, Stefanek, Brando, 
Bora, Sonia);
ratowanie i odchowywanie porzuconych szczeniąt (np. Chrupka, Dyzio, Puenta, Psotka, Figiel, Jasiu, Koko, Kora, Edi, Odi, Luna, 
Lina) oraz kociąt bez matek (np. Nieszko, Juan, Diego, Rafi, Sylwester, Demon, Tosia, Kaja, Imbirka, Morelka). 
W okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji poddano leczeniu i zabiegom operacyjnym: psy – na kwotę 38 187,36 zł; koty, w 
tym koty wolno żyjące - na kwotę 181 269,91 zł.
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- utrzymywanie w hotelach do czasu adopcji porzuconych psów dorosłych, w tym psich seniorów (np. Lucky, Cygan, Morelka, 
Malinka). Koszt hoteli dla psów w okresie sprawozdawczym wyniósł  12 601,70 zł.
Utrzymywanie porzuconych psów, w tym psich seniorów, w domach tymczasowych (np. Stefanek, Reksio, Bora, Sonia, Brando, 
Lenka, Kasia, Megi, Suzi); 
Utrzymywanie do czasu adopcji bezdomnych kotów w domach tymczasowych oraz fundacyjnej kociarni (np. Rudi, Łaskotek, 
Roger, Pedro, Aria, Stefanek, Fanta, Misia, Wiki, Izolda, Farida, Czaruś, Bambi, Zdzisiu, Mariolka, Bob). 
Dla psów przebywających w hotelach oraz domach tymczasowych zakupiono karmę oraz akcesoria na kwotę 4 529,3 zł.
Dla kotów przebywających w domach tymczasowych i w fundacyjnej kociarni oraz dla kotów wolno żyjących zakupiono karmę 
oraz akcesoria na kwotę 49 764,4 zł.

- przeprowadzanie adopcji psów i kotów (ogłaszanie szukających domów zwierzaków na stronie internetowej oraz Facebooku 
Fundacji i innych portalach; ankiety i rozmowy przedadopcyjne z chętnymi; zawożenie zwierzaków do nowych domów; 
podpisywanie umów adopcyjnych; wizyty poadopcyjne). W  wyniku działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym domy 
znalazło 106 psów oraz 179 kotów.

- współpracę z Urzędem Gminy w Buku oraz Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Buku w zakresie finansowania zabiegów 
weterynaryjnych ratujących życie i zdrowie zwierząt ze schroniska oraz w zakresie znajdowania im domów  (Porozumienie z 
2018 roku) 

- współpracę z innymi organizacjami prozwierzęcymi, między innymi Fundacją Koci Pazur, Animal Security, Kocią Służbą 
Zdrowia, organizacją Psiaki Poznaniaki, Bukowskim Klubem Biegacza (dzięki współpracy z Klubem Biegacza psy ze schroniska w 
Buku mają możliwość uczestniczenia w treningach oraz brania udziału wraz z opiekunami z Klubu w zawodach – maratonach), 
organizacją Ratujemy Koty z Półwiejskiej, Schroniskiem dla Zwierząt w Katarzynowie, TOZ Grzebienisko. 

- współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt polegającą na finansowaniu ich 
leczenia i utrzymania oraz szukanie domów docelowych, pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów, budowanie i 
przekazywanie domków dla kotów wolno żyjących na okres zimowy

- współpracę z Urzędem Miasta Poznania w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wolontariusze 
Fundacji wyłapywali koty wolno żyjące, dostarczali je do gabinetów weterynaryjnych na zabiegi sterylizacji finansowane przez 
miasto, opiekowali się nimi podczas rekonwalescencji, a następnie szukali im domów bądź wypuszczali je w miejsce bytowania. 
Wydawali również talony na sterylizacje finansowane przez miasto opiekunom społecznym kotów wolno żyjących. Na talony z 
Urzędu Miasta Poznania wysterylizowano w okresie sprawozdawczym 177 kotów.

- działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych.
W okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji sterylizacji poddano 23 kotki (na kwotę 3 964,38 zł) i 15 suk (na kwotę 4 666 zł) 
oraz wykastrowano 29 kocurów (na kwotę 2 437,07 zł) i 3 psy (na kwotę 1 239,83 zł). 
Psy i koty ze schroniska w Buku będącego pod opieką Fundacji poddawane są zabiegom sterylizacji na koszt gminy.

- prowadzenie kociarni dla kotów porzuconych. Koszty czynszu i energii elektrycznej, wyposażenia i bieżącego utrzymywania 
kociarni wyniosły 14 838,01 zł

Koszt paliwa na transport zwierząt do lekarzy, hoteli, nowych domów, a także po odbiór darów dla Fundacji wyniósł 2 097,34 zł.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, między innymi:
12.01.2019 w Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu 
18.02.2019 w Przedszkolu nr 140 Majsterklepka na os. Przyjaźni w Poznaniu - w ramach obchodów Dnia Kota w przedszkolu 
zorganizowano zbiórkę karmy dla podopiecznych naszej Fundacji. W imprezie uczestniczył kot Puszkin
27.02.2019 w Szkole Podstawowej nr 68 w Poznaniu – z fundacyjnym psiakiem Pusią
27.03.2019 w Przedszkolu w Rokietnicy – z kotem Puszkinem
28.03.2019 – w Szkole Podstawowej w Pamiątkowie - z fundacyjnym psiakiem Pusią
11.04.2019 w klasie designu Liceum Da Vinci w Poznaniu 
30.05.2019 w Przedszkolu nr 43 przy Wiązowej 5 (przy Opolskiej)
03.06.2019 w Szkole Podstawowej nr 77, ul. Dmowskiego 50

 
- prowadzenie zbiórek środków finansowych (zbiórki do puszek i skarbon kwestarskich oraz sprzedaż po określonych cenach) i 
rzeczowych na realizację celów statutowych podczas organizowanych imprez. Imprezy te służyły także budowaniu społecznej 
świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z 
zabiegów sterylizacji i kastracji, działalności Fundacji. Były to między innymi:
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30-31.03.2019 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, Stadion Miejski, Poznań - promocja Fundacji, sprzedaż 
charytatywna, zbiórka pieniężna przy fundacyjnym stoisku.

11-12.05.2019 Kejterówka Dog Chow, Cytadela, Poznań - promowanie działalności w Fundacji, rozmowy z wolontariuszami, 
zachęcanie do adopcji psów i kotów, instruowanie, jak nieść pomoc bezdomnym zwierzętom, sprzedaż gadżetów i rękodzieła 
przy stoisku, zbiórka pieniężna, spotkanie z psią wolontariuszką - Kropką. 

24.05.2019 AK 30, 30 wystaw w 30 dni, Kasia Misiura i Kolektyw Piesapol, Chwaliszewo, Poznań - wystawa artystyczna i 
performance na rzecz podopiecznych Fundacji, zbiórka pieniężna.

01.06.2019 Raving for Animal Saving, Schron, Poznań - biletowana impreza muzyczna na rzecz fundacyjnych kotów i psów. 

10.06.2019 Dzień rodzinny w Publicznym Przedszkolu Kolumbus w Poznaniu - animacje dla dzieci, sprzedaż fundacyjnych 
gadżetów, zbiórka karmy dla kocich i psich podopiecznych Fundacji. 

12.06.2019 Charytatywny Turniej Siatkarski na rzecz Fundacji Animalia, hala sportowa UAM, Poznań - działania charytatywne 
na rzecz Fundacji, zbiórka karmy, kwestowanie, stoisko z gadżetami do zakupienia. 

22.06.2019 Akcja „Śpiewamy dla zwierzaków”, Come Back, Poznań - impreza karaoke na rzecz Fundacji dla Zwierząt Animalia 
oraz zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt.

29-30.06.2019 7 urodziny sieci sklepów zoologicznych Leopardus, King Cross, Centrum Handlowe Posnania, Poznań - zbiórka 
karmy i akcesoriów dla podopiecznych Fundacji, zbiórka pieniężna, rozmowy z wolontariuszami o pomocy bezdomnym 
zwierzętom, spotkanie z psią wolontariuszką - Kropką.

14.07.2019 Wydarzenie edukacyjno- rekreacyjne organizowane przez Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Szreniawa - promocja 
działań w Fundacji, rozmowy z wolontariuszami na temat bezdomności zwierząt i niesienia im pomocy, warsztaty dla dzieci i 
młodzieży, sprzedaż charytatywna, zbiórka pieniędzy i karmy na rzecz podopiecznych Fundacji.

31.08.2019 Dzień Działkowca, ROD Kolejarz Edwardowo - promowanie działalności Fundacji, sprzedaż charytatywna, zbiórka 
karmy dla psów i kotów, kwestowanie, loteria fantowa, atrakcje dla dzieci. 

22.07.2019 Charytatywna Wystawa Psów, Kowbojskie Miasteczko, Luboń - wystawa kundelków, konkurs psiej urody i talentów, 
promowanie działalności Fundacji, sprzedaż rękodzieła przy fundacyjnym stosiku, zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych 
zwierząt, sprzedaż książek, loteria fantowa, kwestowanie, atrakcje dla dzieci i młodzieży. 

06.10.2019 Poznańska Pyra, Szreniawa - promocja działań z zakresu pomocy bezdomnym zwierzętom, spotkanie z psimi 
podopiecznymi Fundacji, zachęcanie do adopcji psów i kotów z organizacji prozwierzęcych, stoisko z gadżetami do zakupienia. 

07.12.2019 II Mikołajkowy Kiermasz Książek Animalii, kawiarnia Trzecia Kawa, Poznań - sprzedaż książek na rzecz fundacyjnych 
psów i kotów, rozmowy o wolontariacie w Fundacji, zachęcanie do pomocy bezdomnym zwierzętom. 

14.12.2019 Akcja „Zostań Świętym Mikołajem”, sklep Leopardus, Centrum Handlowe Posnania, Poznań - świąteczna zbiórka 
pieniężna i karmy dla podopiecznych Fundacji, promocja działań związanych z pomocą bezdomnym psom i kotom.

14-15.12.2019 Akcja „Ty też możesz pomóc zwierzakom”, Panorama, Poznań - Promocja działań w Fundacji, sprzedaż gadżetów 
przy stosiku, kwestowanie, warsztaty edukacyjne dla dzieci, spotkanie z psią wolontariuszką - Kropką.  

Ponadto skarbony stacjonarne ustawione były w: 

Przychodni Weterynaryjnej „Na Polance” w Poznaniu 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
Przychodni Weterynaryjnej przy ul. Naramowickiej w Poznaniu 
sklepie zoologicznym Fado przy ul. Nadolnik w Poznaniu
Schronisku dla Zwierząt w Buku (4)
sklepie zoologicznym Kakadu przy ul. Matyi 2 w Poznaniu (2)
restauracji Marcerlino w Poznaniu (16)
Przychodni Weterynaryjnej Piotra Dąbrowskiego w Poznaniu
gabinecie Weterynaryjnym Doroty Godek w Rokietnicy koło Poznania ( 18)
gabinecie Proderma w Poznaniu (8)
gabinecie weterynaryjnym Gaja w Puszczykowie (18)
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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)

sklepie zoologicznym Cztery Łapy w Poznaniu (17)
Studio Tatuażu – Mucha, Poznań
DIET&MORE  Małgorzata Segiet, Poznań Słowiańska 36b
sklepie zoologicznym Leopardus w Posnanii
Coffe Planet przy ulicy Winogrady w Poznaniu
Studio Connect4body przy ulicy Wojskowej w Poznaniu

W 2019 roku Fundacja otrzymała następujące darowizny rzeczowe:

2064,6 kg karmy dla psów
1170,21 kg karmy dla kotów
18,2 l mleka dla kociąt
27 opakowań leków
833 l żwirku dla kotów
1 kuwetę
2 transportery
98 sztuk legowisk i koców
108 szt. smyczy i obroży
283 szt. zabawek
41 książek na bazarki
180 szt. podkładów
83 szt. ręczników
12 szt. drapaków
a ponadto: 1 l domestosa, 1 l płynu do podłogi, 10 maskotek, 8 gier dla dzieci,
nawilżacz powietrza, 5 gąbek,1 l żelu do WC, 1 l płynu do naczyń, l płyn do podłogi, 7 ściereczek, 0,8 l proszku do prania, 25 
misek, 1budę dla psa, talony na darmowe porady behawioralne, grzebień, 2 pudełka na karmę, neutralizator zapachów, 15 
saszetek rekonwalescent, 2 pasty odkłaczające, 4 worki na śmieci 3 szczotki,1 klatkę 120/60/60, 1 klatkę 50/40/40, olej Brit, 2 
oleje z łososia, odżywkę, 10 kostek, 5 gryzaków, tunel, 11 szczotek, 2 ubranka, olej 500ml, 3x zabezpieczenie do karmy, 8 
puszek na karmę, 4 oleje, 2 szampony.

 
- pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży prowadzonej na aukcjach charytatywnych portalu allegro.pl. oraz poprzez 
portal Siepomaga.pl i PoprostuPomagam.pl. Ponadto zorganizowano na facebooku i Dogomanii Sklepik Fundacji Animalia, 
Animaliowy Bazarek oraz Wielki Bazarek Książkowy – akcje całoroczne, a także bazarki na pomoc dla schroniska w Buku i 
ratowanie psich staruszków prowadzone na portalu Dogomania.
Ponadto zbiórki dla Fundacji prowadziła firma MARS (karma i akcesoria dla zwierząt oraz przedmioty na bazarki) i sieć sklepów 
zoologicznych Kakadu (dary rzeczowe).

- w listopadzie i grudniu przeprowadzono akcję Paka dla Animaliowego Zwierzaka – chętni mieli możliwość podarowania 
podopiecznym Fundacji karmy, zabawek, odżywek i smakołyków z okazji świąt. 
Na przełomie listopada i grudnia prowadzono także akcję świątecznej licytacji dla psów w przytulisku w Buku. Środki finansowe 
zebrane podczas akcji przekazane zostały na potrzeby schroniska. 

-współpracę z Urzędem Miasta Poznania w sprawie ustalenia kwot dotacji z budżetu miasta na sterylizacje kotów wolno 
żyjących oraz w ramach programu sterylizacji refundowanych przez miasto; z Urzędem Miasta i Gminy w Buku w zakresie opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami w obrębie gminy.

Koszty administracyjne (usługi księgowe, wyciągi bankowe, opłaty pocztowe za korespondencję oraz wysyłkę przedmiotów z 
bazarków) wyniosły w okresie sprawozdawczym 8.321,57 zł.

W 2019 roku Fundacja nie współpracowała z policją i strażą miejską.
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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)

bezdomne psy i koty, wyleczone i umieszczone w nowych domach

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

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

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

Ratowanie życia bezdomnych psów i kotów, 
leczenie ambulatoryjne i szpitalne, 
utrzymywanie ich w klinikach, domach 
tymczasowych, kociarni, hotelikach. Sterylizacja i 
kastracja, także kotów wolnożyjacych. 
Współpraca z Urzędem Miasta Poznania w 
zakresie miejskiego programu miejskiego 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Adopcje - ankiety przedadopcyjne, wizyty 
przedadopcyjne, umowy.
Udział w imprezach promujących pomoc 
zwierzętom.
Współpraca ze schroniskiem w Buku.
Wspieranie osób fizycznych zapewniających 
opiekę kotom wolnożyjącym.
Edukacja prozwierzęca w przedszkolach i 
szkołach.

94.99.Z 161 211,30 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) 324 501,39 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 324 501,39 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 163 290,09 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 161 211,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 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
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2.4. Z innych źródeł

0,00 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 161 211,30 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: 326 837,34 zł 161 211,30 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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

326 837,34 zł 161 211,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Ratowanie bezdomnych psów i kotów. Leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Utrzymywanie ich w 
szpitalikach, domach tymczasowych, fundacyjnej kociarni, hotelikach. Współpraca ze schroniskiem 
w Buku. Działalność adopcyjna - robienie ogłoszeń, weryfikacja chętnych, ankiety przedadopcyjne, 
wizyty  przedadopcyjne, umowy adopcyjne. Sterylizacja i kastarcja, także kotów wolnożyjących.

161 211,30 zł

1 sterylizacja psów i kotów 12 307,28 zł

2 leczenie bezdomnych psów i kotów 148 904,02 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

151 529,22 zł

0,00 zł

11 760,87 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 -2 335,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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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

55 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

3 osób

52 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
Anna Poniedziałek - Prezes Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-09
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