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• 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 2021-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. ANDRZEJA 
ŁASKARZA

Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-114 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

Iwona Szulc 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

Paula Laura Michalska przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Sylwia Elżbieta Badzińska wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Bohdan Łukasz Buczyk sekretarz Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ANIMALIA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności 
poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, 
prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi 
humanitarne traktowanie zwierząt;
- 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);
- wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, 
w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania 
populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc 
zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), 
znajdowanie zwierzętom nowych domów,
- działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 
szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
- zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
- 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;
- 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;
- prozwierzęcy lobbing;
- 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

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. Pola, Bran, Julek Anulka, Frania, 
Drobinka) oraz kotów chorych (np. Ciri, Paco, Belladonna, Edward, Miron);
ratowanie życia i zdrowia psów bezdomnych oraz psów rażąco zaniedbanych przez właścicieli (np. Lucky, Borys, Mona, Pinio, 
Heniu, Bora);
ratowanie i odchowywanie porzuconych szczeniąt (np. Harry, Hagrid, Zazu, Zoui, Lucy, Migotka, Cola, Pepsi, Rodzynka, 
Babeczka) oraz kociąt bez matek (np. Krzyś, Maurycy, Wendy, Pazurek, Sara, Elza, Joy, Halinka, Steve ). 
W okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji poddano leczeniu i zabiegom operacyjnym: psy – na kwotę 70.128,66 zł; koty, w 
tym koty wolno żyjące - na kwotę 210.796,01 zł.

- utrzymywanie w hotelach do czasu adopcji porzuconych psów dorosłych, w tym psich seniorów (np. Brando, Bańka, Kapitan, 
Pinio, Cygan, Kropka, Flapjack, Forest, Malina, Marry). Koszt hoteli dla psów w okresie sprawozdawczym wyniósł 24.500,5 zł.
Utrzymywanie porzuconych psów, w tym psich seniorów, w domach tymczasowych (np. Lucky, Bora, Żabka, Reksio, Goofy, Mini, 
Misiu); 
Utrzymywanie do czasu adopcji bezdomnych kotów w domach tymczasowych oraz fundacyjnej kociarni (np. Syriusz, Stenia, 
Atos, Jadzia, Paco, Ciri, Mentos, Sasanka, Forsycja, Miron, Puchcio, Midnight, Ducati, Xena). 
Dla psów przebywających w hotelach oraz domach tymczasowych zakupiono karmę oraz akcesoria na kwotę 8.676,98 zł.
Dla kotów przebywających w domach tymczasowych i w fundacyjnej kociarni oraz dla kotów wolno żyjących zakupiono karmę 
oraz akcesoria na kwotę 29.245,63 zł.
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- 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 
znalazły 94 psy oraz 161 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, 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 166 kotów.

- działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych.
W okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji sterylizacji poddano 44 kotki (na kwotę 10.467 zł) i 7 suk (na kwotę 4.222,5 zł) 
oraz wykastrowano 23 kocury (na kwotę 3.304,3 zł)  i 6 psów (na kwotę 1.940 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 11.703,84 zł

Koszt paliwa na transport zwierząt do lekarzy, hoteli, nowych domów, a także po odbiór darów dla Fundacji wyniósł 905,63 zł.

- w 2020 roku z powodu trwającego od marca do grudnia zagrożenia pandemicznego nie prowadzono zajęć edukacyjnych w 
szkołach i przedszkolach

- w 2020 roku z powodu zagrożenia koronawirusem nie odbyła się także większość dorocznych imprez, na których zwyczajowo 
prowadzono zbiórki środków finansowych (zbiórki do puszek i skarbon kwestarskich oraz sprzedaż po określonych cenach) i 
rzeczowych na realizację celów statutowych oraz starano się budować społeczną świadomość o prawach zwierząt, przyczynach 
bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji, działalności 
Fundacji. 
Odbyły się jedynie:

12.01.2020 – 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji, Buk -  zbiórka karmy dla 
bezdomnych psów i kotów ze Schroniska w Buku

15.02.2020 – Walentynkowa zbiórka karmy i akcesoriów dla podopiecznych Fundacji, Sieć sklepów „Leopardus”, Galeria 
Posnania, Poznań – zbiórka darów dla psów i kotów pod opieką Fundacji

26.02.2020 - Szkoła podstawowa w Więckowicach zorganizowała zbiórkę karmy dla schroniska. Wolontariuszka odwiedziła 
szkołę wraz z bukowską suczką Niką w ramach spotkania edukacyjnego

01.03.2020 – Animaliowy kiermasz odzieży używanej, Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski, Poznań – kiermasz 
odzieżowy na rzecz kocich i psich podopiecznych Fundacji, promocja pomocy bezdomnym zwierzętom oraz ekologicznego stylu 
życia.

05-06.09.2020 – Animal Fest, MTP, Poznań – targi poświęcone zwierzętom, sprzedaż gadżetów przy fundacyjnym stoisku na cele 
statutowe, edukacja z zakresu opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, prezentacje dotyczące adopcji psa i kota z Fundacji 
przygotowane przez nasze wolontariuszki, możliwość poznania fundacyjnego podopiecznego – kota Patryka oraz psiej 
wolontariuszki – suni Kropki. Edukacyjne wykłady Agnieszki Galicy i Pauli Michalskiej.
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25-26.09.2020 – Akcja „Śpiewamy dla Zwierzaków”, Klub Come Back, Poznań – zbiórka karmy i akcesoriów dla psów i kotów pod 
opieką Fundacji, impreza karaoke na rzecz Fundacji.

Ponadto skarbony stacjonarne ustawione były w następujących miejscach (spis według numerów skarbon): 

1. Schronisko dla Zwierząt w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320, Buk
2. Sklep zoologiczny Zwierzakowo, os. Orła Białego 89, 61-251 Poznań
3. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Szydłowska 43, 60-656 Poznań
4. Sklep zoologiczny Kakadu, ul. Matyi 2, 61-586 Poznań
5. More Active Doggy, os. Winiary 51, 60-665 Poznań
6. Sklep spożywczy "Spiżarnia", os. Jana Sobieskiego III 37, 60-688 Poznań
7. Diet&More, ul. Słowiańska 36b. 61-664 Poznań
8. Tattoo Mucha - studio tatuażu, ul. 27 grudnia 7, 61-737 Poznań
9. Schronisko dla Zwierząt w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk
10. Klinika Żurawiniec, ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań
11. Klub Come Back, ul. Święty Marcin 23, 62-095 Poznań
12. Przychodnia weterynaryjna Neo Vet, ul. Głogowska 164, 61-001 Poznań
13. Przychodnia weterynaryjna Piotra Dąbrowskiego, ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań
14. Restauracja Marcelino - chleb i wino, ul. Marcelińska 96A, 60-324 Poznań

Nieoznakowane puszki:
1. Sklep zoologiczny w Mosinie
2. Gabinet weterynaryjny w Puszczykowie
3. Gabinet weterynaryjny w Rokietnicy
4. Gabinet weterynaryjny w Pobiedziskach

W 2020 roku Fundacja otrzymała następujące darowizny rzeczowe:
  
1288,76 kg psiej karmy
960,57 kg kociej karmy
0,01 litra mleka dla kociąt
18 szt. leków  
205 litrów żwirku
4 kuwety 
2 transporterki 
34 legowiska i koce 
49 smyczy i obroży
230 zabawek
285 podkładów
5 ręczników 
6 drapaków 
12 szczotek 
2 pudła na karmę
20 podkładów pod miski
1 poidło elektryczne
12 butów dla psów 
4 ubranka 
2,5 litra oleju
17 misek
10 art. chemicznych 

- pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży prowadzonej na aukcjach charytatywnych portalu allegro.pl. oraz poprzez 
portal Siepomaga.pl i PoprostuPomagam.pl. oraz na olx. Ponadto zorganizowano na facebooku i Dogomanii Sklepik Fundacji 
Animalia, Animaliowy Bazarek (17.02.2020 - VIII edycja Animaliowego Bazarku – licytacje na grupie na Facebooku:
16.06.2020 - 30.06.2020 - Bazarek opaski i chusty – licytacje na grupie na Facebooku; 27.07.2020 – 16.08.2020 – IX edycja 
Animaliowego Bazarku – licytacje na grupie na Facebooku; 28.10.2020 - 15.11.2020 - Przedświąteczny Bazarek Animalii – 
licytacje na grupie na Facebooku:15.11.2020 - 05.12.2020 - Bazarek otwarty dla Animalii – licytacje na grupie na Facebooku) 
oraz całoroczny Wielki Bazarek Książkowy. W dniach od 24.11.2020 do 13.12.2020 odbyła się XIV Świąteczna Licytacja na 
Schronisko w Buku! - licytacje na grupie na Facebooku na rzecz zwierząt w bukowskich schronisku, zorganizowane przez 
Alderaan Border Collies.
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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)

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

Ponadto zbiórki dla Fundacji prowadziła firma MARS (karma i akcesoria dla zwierząt oraz przedmioty na bazarki) i sieć sklepów 
zoologicznych Kakadu (dary rzeczowe).

- w dniach 04.11.- 21.12.2020 przeprowadzono akcję Paka dla Animaliowego Zwierzaka – chętni mieli możliwość podarowania 
podopiecznym Fundacji karmy, zabawek, odżywek i smakołyków z okazji świąt. Zebrano m.in. około 600 kg karmy dla psów i 
kotów oraz 325 litrów żwirku.

-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 14.004,88 zł.

W 2020 roku Fundacja nie współpracowała z policją i strażą miejską.

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) 344 989,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 344 989,84 zł

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

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

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

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 hotelikach, domach 
tymczasowych, kociarni, klinikach. Sterylizacja i 
kastracja, także kotów wolno żyjących. 
Współpraca z Urzędem Miasta Poznania w 
zakresie miejskiego Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu 
bezdomności zwierząt. Adopcje - ogłoszenia, 
ankiety przedadopcyjne, wizyty przedadopcyjne, 
umowy.
Udział w imprezach promujących pomoc 
zwierzętom.
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Buku
wspieranie osób fizycznych niosących pomoc 
kotom wolno żyjącym

94.99.Z 137 357,80 zł
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137 357,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 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: 207 632,04 zł

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 137 357,80 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

1 Ratowanie życia bezdomnych psów i kotów. Leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Utrzymywanie ich 
w klinikach, szpitalikach, kociarni, domach tymczasowych, hotelikach. Współpraca ze schroniskiem 
w Buku. Sterylizacja i kastracja.

137 357,80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

w 
tym:

0,00 zł

199 248,94 zł

0,00 zł

8 383,10 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 -44 906,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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: 389 895,93 zł 137 357,80 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

389 895,93 zł 137 357,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 1. sterylizacje i kastracje psów i kotów 19 933,80 zł

2 2. leczenie bezdomnych psów i kotów 117 424,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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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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

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)

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

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

44 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

41 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-14 11



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 Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-14
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