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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina BIELAWA

Powiat DZIERŻONIOWSKI

Ulica UL. WODNA Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość BIELAWA Kod pocztowy 58-260 Poczta BIELAWA Nr telefonu 790241451

Nr faksu E-mail kontakt@mampomysl.org Strona www www.mampomysl.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-04-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36259805000000 6. Numer KRS 0000577643

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

Krystian Botew Prezes Zarządu TAK

Adrianna Kaszuba Wiceprezes Zarządu TAK

Małgorzata Prończuk Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bianka Kurowska Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Kamil Adamczyk Członek Rady Fundacji TAK

Dorota Socha Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA MAM POMYSŁ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Prowadzenie akcji i wszelkich działań edukacyjnych z zakresu ochrony 
środowiska, praw zwierząt, wspierania i edukacji ludzi w potrzebie, 
wdrażania nowych technologii i innych zagadnień dotyczących ludzi, 
zwierząt i techniki.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w 
przedmiocie:

1. Działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą i badawczą. (PKD 
94.99.Z)
2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i humanitaryzm. 
(PKD 94.99.Z)
3. Promocję i organizacja wolontariatu, w tym również wolontariatu 
pracowniczego. (PKD 94.99.Z)
4. Organizowanie kampanii edukacyjnych promujących zdrowie, zdrowego 
stylu życia, zagadnień ekologicznych. (PKD 85.59.B)
5. Edukacja w zakresie właściwych warunków chowu i hodowli zwierząt. 
(PKD 85.59.B)
6. Udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej ludziom w 
trudnej sytuacji życiowej. (PKD 94.99.Z)
7. Organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, i konferencji służących 
wymianie doświadczeń osób
i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem 
Fundacji, a także upowszechnianie
za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych doświadczeń. 
(PKD 85.59.B)
8. Organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów 
stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom. 
(PKD 85.59.B)
9. Skupianie wokół Fundacji przedstawicieli różnych środowisk 
zawodowych - w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej 
cele. (PKD 94.99.Z)
10. Współpracę z władzami samorządowymi, a także organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi, działającymi
w zakresie wymienionym w celach Fundacji. (PKD 94.99.Z)
11. Organizację eventów. (PKD 82.30.Z)
12. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw ludzi i zwierząt. 
(PKD 94.99.Z) 
13. Podejmowanie interwencji w sprawach niehumanitarnego, 
sprzecznego z prawem traktowania zwierząt, działanie w ich obronie, 
niesienie pomocy. (PKD 94.99.Z)
14. Prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie populacji 
bezdomnych zwierząt. (PKD 94.99.Z)
15. Promocję i wspieranie przedsiębiorczości. (PKD 94.99.Z)
16. Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. (PKD 
74.90.Z)
17. Tworzenie oraz propagowanie rozwiązań technicznych podnoszących 
komfort życia ludzi oraz zwierząt. (PKD 74.90.Z)
18. Aktywizacja i edukacja seniorów. (PKD 88.10.Z)
19. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie 
ochrony praw ludzi, zwierząt
i środowiska. (PKD 94.99.Z)
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20. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w związku z 
realizowanymi celami, także
za pośrednictwem publikacji w mediach. (PKD 94.99.Z)
21. Ratownictwo i ochronę ludności. (PKD 94.99.Z)
22. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w 
zakresie respektowania obowiązującego prawa. (PKD 94.99.Z)
23. Formułowanie obywatelskich projektów legislacyjnych, oraz 
współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. (PKD 
94.99.Z)
24. Udostępnianie przestrzeni, środków i wiedzy do realizacji projektów i 
zainteresowań. (PKD 94.99.Z)
25. Organizację wizyt studyjnych i wyjazdów. (PKD 94.99.Z)
26. Opracowywanie metod ponownego wykorzystania odpadów. (PKD 
38.32.Z)
27. Przywracanie świetności miejscom ważnym dla lokalnej społeczności. 
(PKD 94.99.Z)
28. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki. (PKD 94.99.Z)
29. Podejmowanie działań innych niż wymienione w pkt. 1-28 służących 
ochronie praw ludzi, zwierząt
i środowiska. (PKD 94.99.Z)

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną 
działalność pożytku publicznego
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w 
przedmiocie:

1. Wydawanie książek. (PKD 58.11.Z)
2. Wydawanie broszur, katalogów, ulotek. (PKD 58.19.Z)
3. Organizowanie szkoleń, kursów, spotkań, seminariów, i konferencji 
służących wymianie doświadczeń osób
i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem 
Fundacji, a także upowszechnianie
za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych doświadczeń. 
(PKD 85.59.Z)
4. Organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów 
stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom. 
(PKD 85.59.Z)
5. Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we 
własnym zakresie. (PKD 96.09.Z)
6. Prowadzenie hotelu dla zwierząt. (PKD 96.09.Z)
7. Opracowywanie metod ponownego wykorzy

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 roku Fundacja Mam Pomysł podjęła działania w sferze następujących projektów:

1) Organizacja zawodów Gold- Dogtrekking

Jest to kontynuacja działań zmierzających do promowania zdrowego, aktywnego wypoczynku z psem. Wszystkie edycje 
organizowane są w pobliżu Pogórza Kaczawskiego, Złotoryi, czy jak ostatnie edycje w okolicy Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego. Zadaniem imprezy jest popularyzacja regionu, promowanie walorów krajobrazu województwa dolnośląskiego, 
a także wypoczynku z psem i sportów z udziałem psów. Uczestnicy otrzymują mapę, mając za zadanie odszukać wszystkie 
punkty orientacyjne z trasy. Jest to element rywalizacji. Uczestnicy otrzymują dyplomy, nagrody, a w wydarzenie angażowani są 
sponsorzy i partnerzy przedsięwzięcia. Fundacja jest patronem wydarzenia, organizuje je jej pełnomocnik.

2) Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy
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Fundacja jest operatorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy przy ul. Pogodnej 3 od 2017 roku. Zadaniem 
operatora jest utrzymanie obiektu, zawarcie umów z gminami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami całą dobę, prowadzenie 
wolontariatu, adopcji zwierząt.
Schronisko przewidziane jest na około 65 zwierząt. Jest to obiekt nowy, którym FMP zarządza od początku jego istnienia. 
Zwierzętom zostały stworzone kameralne warunki, ogrzewany pawilon dla psów, zaplecze pracy dla lekarza weterynarii. Dzięki 
współdziałaniu z lokalną społecznością, na terenie schroniska działa aktywnie wolontariat, a także pozyskiwane są dary 
rzeczowe i finansowe na rzecz podopiecznych.
W roku 2018 do schroniska przyjęto 443 zwierzęta (257 psów, 182 koty i 4 inne), do adopcji trafiła liczba 158 kotów, 139 psów, 
5 innych. 109 zwierząt powróciło do swoich właścicieli. Rok zamknęliśmy łącznie z liczbą 48 podopiecznych. Pochodziły one z 
terenu 10 gmin. 
Na koniec 2018 roku w schronisku aktywnych było 109 porozumień wolontariackich - w tym Szkoła podstawowa nr 2, Zakład 
Poprawczy, III Liceum Ogólnokształcące. 

Akcje zorganizowane na terenie placówki:
a) zbiórka na obroże Foresto - profilaktyka przeciwpasożytnicza wszystkich psów w schronisku,
b) Warsztaty "Układanie płytek w praktyce" - uczestnicy ułożyli płytki ze zbiórki na ścianach boksów psów, otrzymując certyfikat 
Fundacji,
c) Wirtualna Adopcja - projekt uruchomiony w schronisku, w celu wsparcia wybranych przez osoby prywatne i instytucje psów 
oraz kotów, a także możliwość zapoznania z podopiecznymi,
d) stworzenie kalendarza - cegiełki, promującego adopcje i schronisko,
e) Świąteczna Zbiórka w Galerii Świdnickiej - wydarzenie promujące schronisko w Galerii Świdnickiej, współorganizowane z 
dyrekcją Galerii,
f) Dzień otwarty 1 września - był to dzień adopcji z wyprawkami od sponsorów, porady ekspertów, możliwość poznania 
wolontariuszy, spacer z podopiecznymi, odwiedziny schroniska.

Fundacja zorganizowała także dla podopiecznych schroniska zbiórki, między innymi był to Bazarek na Facebooku, gdzie w 
zamian za darowizny za przedmioty, zbierano środki na akcje schroniska i Fundacji.

3) Edukacja humanitarna 

Z podopiecznymi schroniska, przedstawiciele Fundacji wizytowali szkoły i przedszkola w obrębie powiatów: świdnickiego, 
dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego. Lekcja miała na celu uświadomienie obowiązków z tytułu posiadania psa/kota, 
pracy fundacji i schroniska, reagowania na bezdomne zwierzęta i możliwości pomagania im. 

W działania Fundacji włączane są różne osoby, firmy, instytucje, wszystko ma na celu budowanie postaw humanitarnych. W 
wolontariacie fundacji i takich akcjach edukacji szczególnie na terenach wiejskich, zaangażowanych jest 6 osób. Właściciele 
psów są edukowani w zakresie obowiązujących przepisów prawa dot. utrzymania zwierząt.

4) Zmniejszanie bezdomności wśród psów i kotów

Fundacja Mam Pomysł działając w celu zmniejszania populacji bezdomnych psów i kotów realizuje akcję dofinansowania 
zabiegów kastracji i sterylizacji.
Na terenie miasta Świdnica zabiegi realizowane są ze środków Urzędu Miejskiego, w 2018 roku skierowano 166 kotów wolno 
żyjących na takie zabiegi.
Fundacja dofinansowała także zabiegi: 77 kociąt adoptowanych ze schroniska, 23 szczeniąt adoptowanych ze schroniska, 30 suk 
z interwencji/zgłoszeń do Fundacji (teren powiatu świdnickiego, dzierzoniowskiego).

5) Kociarnia w Bielawie

Uchwałą FMP powołano projekt pod nazwą "Kociarnia w Bielawie". W dzierżawionym przez Fundację lokalu skoncentrowano 
się na działalności pomocy kotom. W tym miejscu znajduje się w jednej chwili maksymalnie 25 kotów, średnio 16. Są to 
zwierzęta wolno żyjące odławiane wyłącznie na zabiegi sterylizacji, które wracają w miejsca bytowania oraz koty z interwencji 
Fundacji, potrzebujące ulokowania i adopcji. 
Projekt powołano 20 lipca 2018 roku, od tego czasu do końca roku 2018, w Kociarni pojawiło się w sumie 30 kotów, z których 
połowa to zwierzęta dziko żyjące, które powróciły w miejsca bytowania (pow. dzierżoniowski), a pozostałe znajdowały nowe 
rodziny adopcyjne, bądź trafiały do domów tymczasowych fundacji, pochodziły z terenu powiatów: dzierżoniowski, ząbkowicki, 
świdnicki. 
Projekt koordynuje 2 stałych wolontariuszy oraz 4 dodatkowo.

6) Interwencje FMP

Społeczny Inspektorat Ochrony Zwierząt Fundacji to działanie realizowane przez 4 osoby, które wolontariacko reagują na 
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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)

473 zwierzęta, które trafiły pod opiekę Fundacji.

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

600

10

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

zgłoszenia o zaniedbanych zwierzętach. W 2018 roku takich zgłoszeń i interwencji było: 54. 
Właściciele otrzymują pouczenie i zalecenie poprawy warunków bytowych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. W 
przypadkach rażących zaniedbań, zwierzęta są odbierane i umieszczane w placówkach należących do fundacji i podmiotach z nią 
współpracujących. 

7) Mania Pomagania

Mania Pomagania  - projekt Fundacji Mam Pomysł, który polega na wcieleniu nieformalnej grupy wolontariuszy działających na 
terenie powiatu wałbrzyskiego (Głuszyca i okolice) do struktur Fundacji. Kieruje projektem Malwina Witek. Projekt obejmuje 
obszary opieki nad zwierzętami domowymi (przytulisko dla psów, domy tymczasowe dla kotów) oraz zwierzętami dzikimi (z 
wypadków, wymagających rehabilitacji w porozumieniu z ośrodkami uznanymi przez RDOŚ). 
Projekt realizuje pozostałe akcje fundacji w swoim obszarze, zmniejszając bezdomność psów i kotów, promując postawy 
humanitarne, edukując lokalną społeczność. Fundacja ponosi odpowiedzialność za te działania i przejęła podopiecznych grupy 
włączając w swoją strukturę 'Manię Pomagania".
Projekt ma pod stałą opieką 17 psów, 15 kotów, około 5-10 zwierząt dzikich.

8) Akcja "Kot zimą"

Akcja ma na celu wsparcie kotów wolno żyjących w okresie zimowym. Po kontakcie z opiekunami tych zwierząt, zaznajomieniu 
ze stadem, potrzebami, kierowana jest pomoc dla tych zwierząt: podarowanie stadu ocieplanych budek celem schronienia przed 
zimnem, podarowanie karmy, sterylizacje i kastracje, możliwość leczenia na koszt organizacji.
Akcja ma się odnawiać cyklicznie, co roku, została powołana do życia uchwałą z dnia 10.11.18 r. Odbywa się w okresie: 1 
listopada - 31 stycznia.
W tworzenie budek, dostarczanie karmy angażowani są wolontariusze Fundacji Mam Pomysł. 

Fundacja w swoim działaniu kieruje się przede wszystkim koniecznością edukacji. W każdym z wymienionych obszarów 
stawiamy na budowanie świadomości i propagowanie idei spójnych z działalnością Fundacji. Zależy nam na umacnianiu idei 
wolontariatu, który jest nieodzowną częścią działalności Fundacji Mam Pomysł. Wolontariusze otrzymują wiedzę, są 
przeszkoleni, podpisują porozumienia wolontariackie i budują organizację.

Poza wymienionymi powyżej działaniami, organizacja wspiera swoich beneficjentów. W razie zgłoszenia się potrzebującego, 
otrzymuje on wsparcie rzeczowe, skierowanie do odpowiednich służb. Fundacja pełni rolę wsparcia doraźnego osób i zwierząt 
znajdujących się w trudnym położeniu.
W perspektywie roku 2018 udało się zwiększyć skalę działania, zgodnie z założeniami. Na rok następny przewidziano 
intensyfikację działań w obszarze projektów: sterylizacji/kastracji psów i kotów, Kociarni w Bielawie, Manii Pomagania z 
Głuszycy.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie działań dążących do zmniejszenia 
populacji niechcianych zwierząt. Podejmowanie 
interwencji dotyczących łamania praw zwierząt. 
Edukacja Humanitarna dzieci i młodzieży.

W zakresie tych działań fundacja prowadziła 
Społeczny Inspektorat Ochrony Zwierząt: 
podejmowanie edukacji właścicieli zwierząt na 
prośbę lokalnej społeczności drogami: mailową, 
Facebook, telefonicznie. 

edukacja właścicieli samic: suk i kotek oraz 
dofinansowania zabiegów sterylizacji, celem 
redukowania ilości psów i kotów. Przyczyną akcji 
jest zjawisko porzucania psów i kotów, 
nieodpowiedzialnej postawy właścicieli

Edukacja humanitarna dzieci i młodzieży to 
prelekcje w szkołach, wyjazdy z podopiecznymi 
Fundacji do uczniów szkół i przedszkoli, 
organizowanie spotkań dla dzieci na terenie 
schroniska.

94.99.Z 0,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Organizacja Eventów: Fundacja jako operator 
schroniska zorganizowała eventy na terenie 
placówki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Świnicy. Była to akcja prowadzona wspólnie z 
Galerią Świdnicką pod nazwą "Świąteczna 
Zbiórka w Galerii Świdnickiej" oraz "Dzień 
otwarty" 1 września na terenie placówki. W tych 
akcjach promowano adopcje, działalność 
organizacji, zachęcano do wolontariatu, 
przekazywano dalej misję organizacji. W akcji 
brali udział też sponsorzy i partnerzy 
wydarzenia, gdyż podczas dnia otwartego byli 
sponsorami wyprawek dla zwierząt. Podczas 
działań zbierano karmę dla podopiecznych 
schroniska, środki czystości, akcesoria.

82.30 Z 0,00 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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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

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Udzielanie pomocy materialnej i pomocy 
zwierzętom, będącymi beneficjentami fundacji. 
Do tego działania zaliczamy wspieranie 
opiekunów zwierząt w potrzebie, osoby które 
zgłaszają się do fundacji celem uzyskania 
wsparcia (np. pokarm dla zwierzęcia) a także 
Kociarnia w Bielawie (zabezpieczanie kotów, 
poszukiwanie im domów), oraz projekt Mania 
Pomagania (opieka, adopcje psów i kotów 
bezdomnych).
Są to wszelkie działanie służące ochronie praw 
zwierząt, które fundacja podejmuje. Pomoc 
polega na organizowaniu schronienia, też 
tymczasowego dla podopiecznych zwierząt 
fundacji, reagowanie na zgłoszenia lokalnych 
społeczności o opiekunach zwierząt w trudnej 
sytuacji materialnej i organizowaniu pomocy dla 
ich zwierząt.

94.99 Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Świdnicy.
Od 2017 roku Fundacja Mam Pomysł pełni 
funkcję operatora placówki przy Pogodnej. 
Zadaniem FMP jest: podpisanie umów z 
gminami na świadczenie opieki nad 
bezdomnymi psami i kotami, reagowanie 
na zgłoszenia służb, całodobowa opieka nad 
podopiecznymi placówki, współpraca z 
lokalną społecznością w zakresie pomocy 
zwierzętom. Schronisko umacnia też 
postawy humanitarne, motywuje do 
wolontariatu i aktywnie współpracuje z 
ochotnikami wspierającymi to miejsce. 
Fundacja prowadzi aktywnie adopcje 
podopiecznych, organizując akcje 
promocyjne, ogłaszając podopiecznych na 
stronach, wykonując wizyty przed i po 
adopcyjne, dobierając zwierzęta do 
adoptujących.  Fundacja odpowiada za całą 
działalność placówki i organizuje wszystkie 
jej szczeble.

96.09.Z 0,00 zł

2
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Gold - Dogtrekking - to inicjatywa 
organizowana przez Fundację Mam Pomysł 
w obrębie miejscowości: Złotoryja, 
Przemków, Legnica. Impreza ma na celu 
popularyzację aktywności z psem, 
promowanie sportów z udziałem psów, 
zachęcanie właścicieli psów do aktywnego 
spędzania czasu. Dodatkowo na cel 
zawodów wytyczane są trasy wśród 
malowniczego krajobrazu Dolnego Śląska i 
promujemy walory poszczególnych rejonów 
ziem w pobliżu wymienionych 
miejscowości. Zawody organizowane są we 
współudziale ze sponsorami (marki karm i 
akcesoriów dla psów, catering), partnerami, 
a także lokalnymi służbami (urzędy gmin, 
poszczególne nadleśnictwa).

82.30 Z 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, 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
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 584 056,57 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 362 361,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 206 787,24 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 54,47 zł

e) pozostałe przychody 14 853,36 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 94 028,76 zł

2.4. Z innych źródeł 256 027,81 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 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 234 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

234 000,00 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

76 736,47 zł

0,00 zł

17 292,29 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 12 468,15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -5 009,74 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 580 425,16 zł 0,00 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

349 893,35 zł 0,00 zł

211 796,98 zł 0,00 zł

0,00 zł

3 475,32 zł

0,00 zł

15 259,51 zł 0,00 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

690,00 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)

6 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)

5,25 etatów

3 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 158 614,35 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

158 614,35 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)  

2 202,98 zł

136 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

0 osób

136 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

142 371,70 zł

119 800,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

22 571,70 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 242,65 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 105 909,63 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 52 704,72 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)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Zapewnienie opieki 
zwierzętom bezdomnym na 
terenie gminy miasto 
Świdnica poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt przy 
ul. Pogodnej w Świdnicy

Zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom z 
terenu Miasta Świdnica

Gmina Miasto Świdnica 230 000,00 zł

2 Sterylizacja kotów z terenu 
Miasta Bielawa

ograniczenie populacji 
bezdomnych kotów

Gmina Bielawa 3 000,00 zł

3 Opieka nad chorymi kotami 
wolno żyjącymi oraz 
zwierzętami bezdomnymi z 
wypadków

zapewnienie opieki zwierzętom 
na terenie Miasta Bielawa

Gmina Bielawa 1 000,00 zł

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

4 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Żarów 56 700,00 zł

2 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Jaworzyna Śląska 25 710,00 zł

3 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Bolków 16 000,00 zł

4 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Głuszyca 780,00 zł

5 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Lubin 58 500,00 zł

6 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Rudna 20 250,00 zł

7 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Świerzawa 3 300,00 zł

8 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Niechlów 2 640,00 zł

9 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Siechnice 13 000,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy 2

2 Urząd Miejski w Świerzawie 1

3 Wojewódzki Lekarz Weterynarii 1
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krystian Botew Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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