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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 2020-07-03

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

2015-09-28

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 Przewodnicząca 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) na rzecz ogółu społeczności lub 
określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze 
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w 
stosunku do społeczeństwa 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).
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).
8. Organizowanie konferenc ji 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 or ganami 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).
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) na rzecz ogółu społeczności lub 
określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze 
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku 
do społeczeństwa 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 
d

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku Fundacja Mam Pomysł podjęła
następujące działania:
1. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.
Przyjęto 531 zwierząt, 315 przekazano do adopcji, 128 powróciło do swoich właścicieli. Schronisko pełni funkcję kameralnego 
miejsca opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami z interwencji. Łączna liczba podopiecznych w jednym czasie nie 
przekracza 90 zwierząt. W schronisku pracuje personel, którego zadaniem jest utrzymać wysoki standard opieki. Do dyspozycji 
psów są boksy w ogrzewanym pawilonie psów, koty bytują w kwarantannie: w klatkach kennelowych, po kwarantannie w 
pokoju kociarni.
Zwierzęta mają zapewniane wszystkie potrzebne zabiegi weterynaryjne, w tym ponad prawne minimum, badania krwi, 
diagnostyka USG, RTG, etc. W schronisku na koniec 2019 roku aktywnych było 129 porozumień wolontariackich, z czego 4 to 
grupowe szkolne kluby wolontariatu. Wolontariat schroniska przez cały rok wypracował 8109 godzin.
Schronisko organizuje wiele działań edukacyjnych, eventów promujących adopcje. Dodatkowo pełni rolę pogotowia dla zwierząt 
z
wypadków. Standard higieny, dobrostanu zwierząt jest najważniejszy, dla tego placówka wciąż podnosi jakość usług zatrudniając 
techników weterynarii, behawiorystów.
2. Organizacja eventów, akcji promocyjnych, edukacji.
Fundacja w 2019 roku zorganizowała następujące akcje publiczne:
a) Dzień Bezdomnych Zwierząt oraz Festyn na 4 łapy na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy w trakcie 
imprez
przekazywano zwierzęta do adopcji, promowano właściwą opiekę nad psami i kotami, zbierano wsparcie na utrzymanie 
podopiecznych;
b) stoiska podczas różnorodnych eventów: Targ Ziemi w Kraskowie, Prezentacje Dzierżoniowskie, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
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Gala Pary i inne. Odbywała się wtedy zbiórka, przekazywanie broszur edukacyjnych, prezentacja działalności placówki.
c) Kontynuacja akcji Wirtualna Adopcja, zbiórka na obroże Foresto
d) Organizacja konkursu, którego celem były pomysły na promocję adopcji w placówce FMP. Zgłaszający się uczestnicy 
przygotowy
wali swoje koncepcje. Wygrał pomysł przekazywania owoców z wizytówkami psów i kotów do adopcji. Uczestnicy brali udział w 
sesji zdjęciowej i zdjęcia wydrukowano w kalendarzu na 2020 rok, który promuje adopcje.e) Szkolenia dla Wolontariuszy z 
behawiorystą sygnały stresu, potrzeby psa, praca z psem.
f) Organizacja Półkolonii FMP
2 turnusy, podczas których dwie grupy dzieci miały o kazję uczestniczyć w warsztatach z animatorami, poznać zagadnienia dot. 
opieki nad zwierzętami: psy, koty, konie, zwierzęta dzikie oraz odbywać kreatywne lekcje angielskiego.
3. Prelekcje w szkołach
Fundacja Mam Pomysł odbyła w roku 2019 50 spotkań z
dziećmi i młodzieżą. Były to wizyty w schronisku w Świdnicy, ale również dojazd na
spotkania na terenach powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego.
Poruszono zagadnienia dotyczące pracy Fundacji, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt.
4. Gold Dogtrekking
Kontynuowano organizację imprezy biegowej dla ludzi i psów.
5. Wspieranie ludzi i zwierząt w potrzebie.
a) kastracje: misja ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów i kotów) jest dla FMP bardzo ważna. Fundacja 
dofinansowała 351 takich zabiegów (dodatkowo, ponad podopiecznych schroniska i fundacji z interwencji, bezdomnych) ze 
środków własnych. We współpracy z gminami wykastrowano około 200 kotów wolno żyjących (Fundacja użyczała sprzęt, 
organizowała wyłapanie, prze trzymanie zwierząt po zabiegach).
b) udzielanie wsparcia materialnego
-wyremontowaliśmy we współpracy ze świdnickim domem dziecka łazienkę mieszkania, z którego odebrano jedną wychowankę.
Niedostateczne warunki bytowe były czynnikiem, który rozdzielił rodzinę. Samotny ojciec, który dorabia pojedynczymi 
zleceniami nie był w
stanie poprawić warunków lokalowych. Z funduszy fundacji udało się wyremontować łazienkę, dziewczyna wróciła do domu.
-pod opieką w postaci wsparcia profilaktyki, leczenia, karmy mieliśmy 213 zwierząt. Były to koty, psy którym przekazywaliśmy 
pożywienie i
kierowaliśmy do weterynarza w razie potrzeby.
6. Miejsca działalności:
a) Kociarnia w Bielawie
schronienie dla kotów. Przetrzymywaliśmy koty po sterylizacjach, przyjmowaliśmy koty z interwencji, bezdomne.
Przyjęliśmy 75 kotów przez 2019 rok do Kociarni.
b)Mania Pomagania w Głuszycy domy tymczasowe, pomoc w rehabilitacji dzikich zwierząt. Kilkaset zgłoszeń i interwencji 
dotyczących
zwierząt dzikich (lisów, jenotów, pustułek, wróbli, gołębi, łabędzi, bocianów, jeży), zwierząt towarzyszących (takich jak: świnki 
mors kie,
koszatniczki, papugi, itp.). Priorytetowo projekt traktuje zwierzęta wymienione wcześniej, pomoc przy poważnych urazach, po w 
y padkach
drogowych. Działania realizowane są przy współpracy z fachowcami w danej dziedzinie.
c) opisane wyżej schronisko w Świdnicy
d) interwencje całe województwo.
7. Interwencje
Wskutek zgłoszeń o zaniedbaniach zwierząt, działalność kontynuował społeczny inspektorat ds. ochrony zwierząt. Skala podjętyc
h interwencji,
pouczeń, odbiorów zwierząt, prowadzenia akcji edukacyjnych przez rozdawanie broszur i rozmowę z właścicielami to 213 w 
ciągu całego roku.
Interwencje realizowali pracownicy i wolontariusze Fundacji na podstawie zgłoszeń telefonicznych, mailowych.
8. Charity Shop i biuro Fundacji
W grudniu 2019 roku FMP zdecydowała się otworzyć
miejsce ogólnodostępne. Wolontariusze Fundacji wyremontowali lokal, w którym będą
sprzedawane cegiełki na rzecz wsparcia Fundacji oraz będzie ogólnodostępne miejsce celem:
-odbierania wsparcia (skierowania na sterylizacje, na leczenie zwierząt w potrzebie, odebrania karmy)
-zgłoszeń interwencji,
-organizacji warsztatów edukacyjnych.

Wolontariusze i pracownicy Fundacji realizują szeroko pojęte cele pomocy, ochrony praw zwierząt. Przez cały rok 2019 łącznie
Fundacja umieściła w swoich placówkach, leczyła , oddawała do adopcji 806
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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)

Zwierzęta (806 trafiło 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

25

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

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, 
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 16 594,94 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

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 – podpisywanie umów 
z gminami, w ramach których opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami, adopcje, 
promowanie wolontariatu, pomoc 
zwierzętom.
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 zwierząt) a także Kociarnia w 
Bielawie. Są  to wszelkie działania służące 
ochronie praw zwierząt, które Fundacja 
podejmuje.

96.09.Z 0,00 zł

2
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Organizacja Gold-Dogtrekkingu w rejonie 
Pogórza Kaczawskiego. Promocja sportu i 
aktywności z psem. Event organizowany 
wspólnie z markami akcesoriów dla psów, 
lokalnymi samorządami. Organizacja 
półkolonii w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Świdnicy, służących edukacji 
humanitarnej dzieci i młodzieży. Podczas 
warsztatów uczesnicy mogli zapoznać się z 
behawiorem zwierząt gatunków takich jak: 
pies, kot czy koń, uczestnicy wzięli udział w 
budowie karmników dla ptaków oraz nauce 
języka angielskiego w zakresie przyrody. 
Udział w eventach związanych z szeroko 
pojętą ekologią i ochroną przyrody.

82.30 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Promocja adopcji, działalności organizacji oraz 
wolontariatu poprzez organizację eventów. 
Fundacja jako operator schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy 
zorganizowała: "Światowy dzień bezdomnych 
zwierząt", co kwartał organizowany jest 
"Wirtualny bazarek na rzecz zwierząt", Festyn 9 
czerwca. W akcjach brały osoby związane z 
organizacją, sponsorzy i partnerzy wydarzeń. 
Podczas działań zebrano karmę dla 
podopiecznych schroniska, środki czystości, 
akcesoria dla zwierząt. Zorganizowane eventy 
pozytywnie wpłynęły na liczbę adopcji zwierząt.

82.30 Z 0,00 zł
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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) 797 853,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 600 279,44 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 197 308,12 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 9,81 zł

e) pozostałe przychody 256,05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 208 819,54 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

5.1. 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 69 459,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 322 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

322 000,00 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
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2.4. Z innych źródeł

197 573,98 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 79 612,79 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 16 594,94 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: 877 970,11 zł 16 594,94 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

520 666,65 zł 16 594,94 zł

347 015,11 zł 0,00 zł

0,00 zł

6 890,69 zł

0,00 zł

3 397,66 zł 0,00 zł

1 Karma dla zwierząt 224,98 zł

2 Usługi weterynaryjne, leki, zabiegi chirurgiczne u zwierząt 16 369,96 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 304,54 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

208 819,54 zł

0,00 zł

0,00 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

Druk: NIW-CRSO 8



5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -149 706,99 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)

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)

1,41 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)

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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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 225 567,74 zł

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

225 567,74 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)  

2 349,66 zł

196 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

196 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

205 423,74 zł

177 293,74 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

28 130,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20 144,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 132 632,23 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 92 935,51 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)

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

1 Zapewnienie opieki 
Zwierzętom bezdomnym 
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 Zapewnienie opieki 
bezdomnych zwierzętom na 
terenie Gminy Piławy Górnej 
w 2019 roku

Zapewnienia opieki zwierzętom 
bezdomnym na terenie Gminy 
Piława Górna (wyłapywanie, 
nadzór, transport, pomoc 
weterynaryjna)

Burmistrz Piławy Górnej 15 000,00 zł

3 Wyłapywanie bezpańskich 
psów, transport psów do 
schroniska, opieka nad 
bezpańskimi psami w 
schronisku

Zapewnienia opieki zwierzętom 
bezdomnym na terenie Gminy 
Piława Górna (wyłapywanie, 
nadzór, transport, pomoc 
weterynaryjna)

Wójt Gminy Świdnica 75 000,00 zł

4 XIII GOLD-DOGTREKKING Impreza sportowo-turystyczna 
na zasadach marszu na 
orientację z psem/psami

Urząd Gminy Gromadka 2 000,00 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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Boguszów-Gorce 12 439,02 zł

2 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Jaworzyna Śląska 27 756,08 zł

3 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Żarów 23 914,63 zł

4 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Głuszyca 731,71 zł

5 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Lubin 33 333,37 zł

6 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Świerzawa 26 504,05 zł

7 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Siechnice 8 130,08 zł

8 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Mieroszów 24 085,36 zł

9 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Ścinawa 19 146,33 zł

10 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Wojcieszów 3 577,24 zł

11 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Walim 10 422,78 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Obsydian Sp. z o.o. 0000038476711
0      

Ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 
Świdnica

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Lekarz Weterynarii 12

2 Gmina Mieroszów 1

3 Gmina Świdnica 1

4 Miasto Świdnica 1

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

Krystian Botew
Adrianna Kaszuba
Małgorzata Prończuk

Data wypełnienia sprawozdania 2020-07-03
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