
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ŚWIDNICA

Powiat ŚWIDNICKI

Ulica UL. KSIĘŻNEJ JADWIGI 
ŚLĄSKIEJ

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ŚWIDNICA Kod pocztowy 58-100 Poczta ŚWIDNICA 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

Adrianna Kaszuba Prezes Zarządu TAK

Małgorzata Prończuk Wiceprezes Zarządu TAK

Katarzyna Struzik Członek 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

Dorota Socha Członek Rady Fundacji TAK

Justyna Kalinowska Członek Rady Fundacji TAK

Gabriela Sławenta Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA MAM POMYSŁ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji Mam Pomysł, z siedzibą w Świdnicy, jest prowadzenie 
akcji i wszelkich działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i 
praw zwierząt, wspierania i edukacji ludzi w potrzebie, wdrażania nowych 
technologii i innych zagadnień dotyczących ludzi, zwierząt i techniki.
Fundacja Mam Pomysł to organizacja inna niż wszystkie. Nie chcemy 
ograniczać się do działań jednej kategorii, naszym celem jest połączenie 
trzech dziedzin – ludzi, zwierząt i techniki. Pomagamy, edukujemy, 
konstruujemy.

Dla zwierząt: prowadzimy adopcje, leczymy, pomagamy.

Dla ludzi: wspieramy opiekunów zwierząt w trudnej sytuacji, tworzymy 
bezpłatne materiały edukacyjne, organizujemy warsztaty, szkolenia.

Technika: stworzyliśmy projekt ogrodu sensorycznego dla psów, 
budujemy domki dla kotów na zimę, tworzymy boksy dla podopiecznych, 
budujemy z wolontariuszami wiaty, budy, akcesoria dla zwierząt.

 Misją zespołu FMP jest pomoc zwierzętom i ludziom w sposób 
nowoczesny i kompleksowy. Osiągamy to realizując rozmaite projekty. 
Nasza wizja: Współpracować w celu zapewnienia pełnej opieki nad 
zwierzętami. Tworzyć, by zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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 
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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)
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)

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 wykorzystania odpadów. (PKD 
38.32.Z)
8. Administracja oraz tworzenie portali internetowych. (PKD 63.12.Z)
9. Doradztwo w zakresie public relations. (PKD 70.21.Z)
10. Administracja portalami społecznościowymi. (PKD 63.12.Z)
11. Sprzedaż detaliczna produktów własnego wyrobu. (PKD 47.99.Z)
12. Sprzedaż detaliczna produktów własnego wyrobu przez Internet. (PKD 
47.91.Z)
13. Transport zwierząt. (PKD 96.09.Z)
14. Produkcja bud oraz kojców dla zwierząt. (PKD 32.99.Z)
15. Pielęgnacja oraz zagospodarowanie terenów zielonych. (PKD 81.30.Z)
16. Utrzymanie czy

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

656 zwierzęta przyjęte pod opiekę fundacji
oraz około 276 poddanych zabiegom kastracji dzięki 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

1000

100

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

Wyjeżdżaliśmy na interwencje w sprawach zwierząt w potrzebie, z wypadków cały rok, przez całą dobę.
Zorganizowaliśmy wiele zbiórek na pomoc Schronisku w Świdnicy.
Organizowaliśmy bazarki - odbyło się ich aż 5 na pomoc schronisku.
Prowadzimy już rok Charity Shop Świdnica.
Opiekujemy się stale około 140 zwierzakami (psy, koty, ptaki, konie).
Organizujemy promocję adopcji, działania w ramach wolontariatu (np. Dzień Aktywności Społeczności Lokalnej).
Organizujemy pomoc opiekunom adoptowanych psów – konsultacje z behawiorystą weszły w stały program działań.

Nasze schronisko przyjęło 506 podopiecznych, do adopcji oddaliśmy 322, właściciele odebrali 98 zgub. Zwierzęta 
utrzymywaliśmy przez cały rok. Były psy i koty po zmarłych opiekunach, zabezpieczane z Policją w związku z prowadzonymi 
postępowaniami karnymi, czy po wypadkach drogowych. Zwierzęta były leczone, poddawane niezbędnym zabiegom 
sterylizacji, kastracji, czipowane, diagnozowane.

Fundacja uczestniczyła w 90 interwencjach ze zwierzętami dzikimi. Wielokrotnie wzywano nas do zwierząt z wypadków, którym 
niestety nie zawsze udawało się pomóc… Były też podloty, pisklaki, które wypadły z gniazda, czy zagubione na terenach 
ogrodów sarny.

Schronisko z budżetu fundacji wydało 176 skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów. Dodatkowo z pomocą gmin 
kastrowaliśmy koty wolnożyjące. Wystąpiło dodatkowo około 100 takich zdarzeń.

Przyjmowaliśmy też zwierzęta na domy tymczasowe (około 60 kotów i psów), wydawaliśmy karmę dla ponad setki kotów i 
kilkudziesięciu psów opiekunów w potrzebie. Do fundacji na leczenie trafiały koty wolnożyjące.

Inwestowaliśmy w opiekę, działania wolontariuszy, rozmaite akcje dla urozmaicenia, podnoszenia dobrostanu zwierząt. Udało 
się zakupić karmy, akcesoria higieniczne, paliwa, klatki, transportery, ale dokonaliśmy też większych inwestycji.

Nasze schronisko posiadło profesjonalną myjkę ciśnieniową, która podgrzewa wodę aż do wrzątku i dzięki temu dezynfekcja 
jest dużo bardziej skuteczna.

Przyjmujemy stale wnioski o wsparcie, tworzymy materiały edukacyjne. W związku z ogłoszoną pandemią Covid-19, 
skoncentrowaliśmy się na działalności Schroniska i domów tymczasowych fundacji, ze względu na pogorszenie sytuacji 
adopcyjnej, zmniejszenie ilości wsparcia w formie zbiórek, ograniczenie zbiórek publicznych przez anulowanie wszystkich 
kiermaszy i wydarzeń.

Współpracowało z nami na koniec roku 141 wolontariuszy. Ich praca również była w tym roku utrudniona.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Świdnicy: rola zarządcy obiektu i 
współpraca z gminami w zakresie: 
podpisywanie umów z gminami, w ramach 
których opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami, adopcje, promowanie 
wolontariatu, pomoc zwierzętom, które 
ucierpiały w wyniku wypadków drogowych, 
zabezpieczanie zdarzeń z udziałem 
zwierząt. Dodatkowo współpraca z 
urzędami gmin w reagowaniu na przejawy 
okrucieństwa: zabezpieczanie zwierząt w 
wyniku decyzji administracyjnych, 
utrzymanie ich w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

94.99 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

akcja sterylizacji zwierząt: zarówno we 
współpracy z wolontariuszami fundacji, jak i 
opiekunami zwierząt w trudnej sytuacji, 
interwencje dotyczące dobrostanu zwierząt 
domowych, edukacja humanitarna: warsztaty, 
prelekcje dedykowane różnym grupom 
wiekowym, akcje edukacyjne dla właścicieli 
zwierząt, wyjazdy do szkół i przedszkoli – lekcje, 
udzielanie wsparcia materialnego 
potrzebującym w postaci karmy, reagowania na 
prośby o wsparcie w leczeniu ciężko chorych 
pupili, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i 
zwierzętami z interwencji i organizowanie im 
pomocy w postaci adopcji, domów zastępczych.

94.99 Z 111 342,89 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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76 347,49 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 305 000,00 zł

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) 906 635,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 566 616,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 334 873,06 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 000,00 zł

e) pozostałe przychody 3 146,11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 156 469,20 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

305 000,00 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

142 026,81 zł

3 320,53 zł

11 121,86 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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2.4. Z innych źródeł 368 819,17 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 76 622,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -25 178,57 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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 52 864,96 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 111 342,89 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: 864 822,02 zł 111 342,89 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

489 994,30 zł 111 342,89 zł

360 051,63 zł 0,00 zł

0,00 zł

9 439,29 zł

846,49 zł

4 490,31 zł 0,00 zł

1 Przyjęcie, leczenie, utrzymanie zwierząt oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Schroniska 111 342,89 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 5 167,89 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

8 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)

6,58 etatów

6 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

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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2.2. 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 245 920,02 zł

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

245 920,02 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)

2 921,46 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)  

1 592,03 zł

141 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

141 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

215 386,22 zł

212 103,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

3 282,58 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30 533,80 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 121 949,88 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 123 970,14 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

3 500,00 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)

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

1 prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt

opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi na terenie miasta 
Świdnica

Gmina Świdnica Miasto 230 000,00 zł

2 wyłapywanie i sprawowanie 
opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami

opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi na terenie gminy 
Świdnica

Gmina Świdnica 75 000,00 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

3 638,00 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

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 14 064,84 zł

2 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Chocianów 16 138,20 zł

3 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Głuszyca 12 886,19 zł

4 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Kamienna Góra 2 032,52 zł

5 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina MArciszów 5 707,33 zł

6 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmian Miasto Oława 4 536,57 zł

7 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Mieroszów 21 496,75 zł

8 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Oława 12 048,79 zł

9 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina PAszowice 5 284,32 zł

10 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Piława Górna 894,30 zł

11 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Ruja 2 439,04 zł

12 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Świebodzice 33 481,93 zł

13 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Walim 27 673,17 zł

14 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Jawor 2 723,58 zł

15 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Jaworzyna śląska 44 865,86 zł

16 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Lubin 26 910,57 zł

17 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Siechnice 15 243,90 zł

18 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Urząd Miasta i Gminy Strzelin 406,50 zł

19 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Świerzawa 34 695,12 zł

20 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Wojcieszów 9 707,33 zł

21 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska Gmina Żarów 37 974,81 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Obsydian Sp. Z o.o. 384767110          
 

Ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 
Świdnica

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy 10

2 Gmina Miasto Świdnica 1

3 Gmina Świdnica 1

4 Gmina Świebodzice 1

5 Gmina Głuszyca 1
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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

Adrianna Kaszuba,
Małgorzata Prończuk,

Katarzyna Struzik
Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-12
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