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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-31

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. GEN. HENRYKA LE 
RONDA

Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-303 Poczta KATOWICE Nr telefonu 889771107

Nr faksu E-mail 
biuro@przystanekschronisko.org

Strona www www.przystanekschronisko.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-09-03

2016-01-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24305236500000 6. Numer KRS 0000431376

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

Aleksandra Molnar Prezes Zarządu TAK

Alicja Świtała W-ce Prezes Zarządu TAK

Iwona Cięciwa Sekretarz Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Mądry Członek TAK

Anna Wolny Członek TAK

Olga Wolska Członek TAK

Beata Choroba Członek TAK

Klaudia Gierga Członek TAK

Agnieszka Cyganek Członek TAK

Elżbieta Lebiodzik Członek TAK

"PRZYSTANEK SCHRONISKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Pomoc zwierzętom bezdomnym a w szczególności podopiecznym 
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz 

opieki nad nimi.
Szerzenie edukacji zamierzającej do kształtowania właściwych postaw 
społecznych w stosunku do zwierząt.
Ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie 
Zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Szeroko pojętą pomoc, w tym głównie opiekuńczo-wolontarystyczną, 
zwierzętom w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Katowicach;
Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt domowych; 
Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym;
Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji; 
Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, w tym 

propagowanie programu kastracji i sterylizacji; 
Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych 
związanych z ochroną zwierząt, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy; 
Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi 
organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy 
zwierzętom; 
Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w 
sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad 
zwierzętami – działalność nieodpłatna;
Zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt pozostających 
pod opieką Fundacji;
Organizowanie imprez i akcji mających na celu przekazywanie zwierząt 
nowym właścicielom i pozyskiwanie środków na działalność Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Przystanek Schronisko zajmuje się szeroko pojętą edukacją prozwierzęcą społeczeństwa. Organizujemy spotkania w 
przedszkolach, szkołach i bibliotekach, gdzie propagujemy wiedzę związaną z odpowiedzialną opieką nad zwierzętami, 
poradami behawioralnymi, zaletami posiadania zwierzęcia w domu.  Przygotowujemy również szereg akcji promujących 
adopcje bezdomnych zwierząt, nasze katowickie schronisko, a także naszych podopiecznych. Podczas akcji rozdajemy były 
ulotki, opracowane merytorycznie i wydrukowane przez Fundację. Zbieramy również fundusze umożliwiające działanie 
Fundacji. 

Bardzo istotną częścią działalności fundacji jest wolontariat. Nasza Fundacja zrzesza 89 wolontariuszy ( w tym: 77 kobiet i 12 
mężczyzn), którzy biorą czynny udział w życiu schroniskowych zwierząt. Trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki i soboty ) 
wolontariusze odwiedzają schronisko. Psy wyprowadzane są na spacery, uczone podstawowych komend, część z nich ćwiczy na 
zakupionym przez fundację torze agility, co pozwala zwalczyć schroniskową monotonię. Regularna praca ze zwierzętami 
pozwala wolontariuszom na lepszej ocenie ich charakteru, co jest niezwykle pomocne przy dopasowaniu zwierzęcia do 
wymagań nowych opiekunów.

Koci wolontariat pomaga na socjalizowaniu porzuconych kotów. Część z nich po utracie opiekuna wpada w depresję i rolą 
wolontariuszy jest przywrócenie im chęci do życia. Część kociąt trafia do schroniska bezpośrednio z ulicy i wymagają oswajania. 
Kocięta niesamodzielne wymagają dokarmiania i często trafiają do fundacyjnych domów tymczasowch. Domy tymczasowe 
zajmują się również opieką nad zwierzętami chorymi i wymagającymi specjalnej troski. Po wyleczeniu i socjalizowaniu zwierzęta 
szukają nowych domów. Wolontariusze przeprowadzają wizyty przed i adopcyjne, co pozwala na kontrolę losu zwierząt, które 
znalazły się pod opieką naszej Fundacji.

Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach przy pomocy naszej fundacji przeprowadziło w 2019 roku 12 razy 
akcję “ Daj Pieskom Pobiegać”i dwa razy “Daj pieskom pobiegać i kotkom pomruczeć”. Akcje Daj Pieskom Pobiegać prowadzimy 
cyklicznie od  2017 roku. Cieszą się coraz większą popularnością wśród społeczności lokalnej, z roku na rok coraz więcej osób 
bierze w nich udział. W związku z dużym zainteresowaniem, poszerzyliśmy akcje o możliwość odwiedzenia  naszych kotów. W 
związku z tym od listopada akcja zmieniła nazwę na  „Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć”.

Dodatkowo 17-02-2019 zorganizowaliśmy Światowy Dzień Kota i 30-11-2019 Dzień Otwarty „Andrzejki w Schronisku”. 
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Spotkanie miało na celu przybliżenie odwiedzającym świata kotów, imprezy połączone były z grami i zabawami dla dzieci i 
młodzieży.
Wzięliśmy również udział z naszymi podopiecznymi w akcjach poza terenem schroniska (celem uczestnictwa była promocja 
naszych zwierząt): Dogtreking, Akcja pod ING, Zwierzynalia, I spacer Adopciaków na Dolinie Trzech stawów, IV Katowicki Dzień 
Psiaka razem z dogtrekingiem, Śląski Flyballowy Becher, Katowice Run Hau z dogtrekingiem.
Promowaliśmy katowickie schronisko dla zwierząt, naszą fundację i naszych podopiecznych: 11 razy w Galerii Katowickiej ( 
całosobotnie spotkania z potencjalnymi opiekunami) oraz jeden raz w Galerii Libero (Katowice). 
Wolontariusze promowali zwierzęta schroniskowe w sesjach zdjęciowych publikowanych w internecie z okazji Halloween i 
Bożego Narodzenia.

Nasi wolontariusze angażują się również w edukację młodego pokolenia w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzakami, 
wzrostu ich świadomości o życiu zwierząt , ich prawach, adopcjach, funkcjonowaniu schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Takie pogadanki odbywają się w szkołach, przedszkolach, świetlicach. Byliśmy w takich miejscach 16 razy.

Istotną częścią pracy wolontariackiej jest promowanie naszych zwierząt w Internecie.  Wolontariusze robią naszym 
podopiecznym ogłoszenia i umieszczają je na portalach internetowych. Prowadzona jest także strona internetowa Fundacji 
(www.przystanekschronisko.org) i fanpage na portalu facebook (https://www.facebook.com/przystanek.schronisko?fref=ts)  
Działalność internetowa w istotny sposób zwiększa szanse na adopcje schroniskowych zwierząt i pozwala nam na zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na problem zwierząt bezdomnych i porzuconych.
Partycypujemy również, jako Fundacja, w kosztach leczenia i utrzymania innych gatunków zwierząt, jak: szczurki, szynszyle, 
króliki i świnki morskie.

W 2019 roku nasza Fundacja pomogła wielu kocim podopiecznym katowickiego schroniska, a także wielu kotom spoza niego.
Opłaciliśmy bardzo dużo ponadstandardowych zabiegów medycznych dla podopiecznych schroniska przebywających w 
schronisku albo w naszych domach tymczasowych. Na koszt fundacji wykonywane były wszystkie zabiegi ortopedyczne, 
amputacje kończyn, dekapitacje, usuwanie zębów, przepuklin, specjalistyczne badania krwi, prześwietlenia, usg, leczenia, 
opieka szpitalna. Zakupiliśmy ponadstandardowe leki dla podopiecznych  schroniska podnoszące odporność, droższe  
antybiotyki, testy, szczepionki, leki przeciwgrzybiczne. Zakupiliśmy tez obróżki feromonowe dla kotów z zaburzeniami 
behawioralnymi , które nie umiały sobie radzić z nowa sytuacja bądź były zaburzone w poprzednich domach
Wspieraliśmy finansowo również leczenie kotów adoptowanych z naszego schroniska w okresie po adopcyjnym. 
Zakupiliśmy wiele wysokoenergetycznej karmy a także karmę leczniczą dla kotów nerwowych, chorych na zaburzenia 
żołądkowe, nerki, wątrobę itd., preparaty mlekozastępcze i dla rekonwalescentów kocich. 
Fundacja wspierała również leczenie kotów spoza schroniska z Katowic a także z innych miast. Dotyczyło to zarówno kotów 
wolno żyjących jak i pod opieką niezamożnych właścicieli.  Pomoc ta zawierała sterylizacje, kastracje, zabiegi ortopedyczne i 
inne chirurgiczne często z opieką szpitalną, szczepienia, usuwanie zębów, opłacanie leczenia innych chorób kocich zabiegi 
odpchlenia i odrobaczania, testy, badania krwi, prześwietlenia. Wspieraliśmy finansowo także osoby z zewnątrz w 
odchowywaniu znalezionych niesamodzielnych kociąt . Pomoc zawierała zakup karmy i odżywek dla nich, a także pomoc w 
poszukiwaniach domów stałych.
Ta część naszej kociej działalności z roku na rok ma coraz większy zasięg.
Zakupiliśmy również w 2019 roku specjalistyczne klatki łapki, które pomagają zarówno naszym wolontariuszom jak i osobom z 
zewnątrz w wyłapywaniu kotów do sterylizacji. Pomogliśmy w wyłapaniu 19 kotów wolno żyjących do sterylizacji. Część z nich 
była sterylizowana z zasobów miasta Katowice, część tych zabiegów była przez nas opłacona. 
Zakupiliśmy 10 drewnianych domków dla kotów wolnożyjących, które poprawiają wizerunek kociej opieki i w sposób właściwy 
chronią przed złymi warunkami atmosferycznymi. 

Jako fundacja zajęliśmy się również rozprowadzaniem karmy dla kotów wolno żyjacych w okresie zimowym. Zorganizowaliśmy 
odbiór bądź dowóz jej do 39 karmicieli. Przy okazji zajęliśmy się propagowaniem wśród nich odpowiedzialnej opieki nad takimi 
kotami z naciskiem na konieczność ich sterylizacji oraz zachowywania porządku w miejscu karmienia.

Z poprzedniego 2018 roku pozostało na 2019 rok 17 kotów :
- Nora , Noska , Kajtek, Kisia, Atomówka, Karolka, Rafałek  - te znalazły dom stały w 2019 roku,
- Dom tymczasowy został domem stałym w 2019 roku dla trójki – Tola, Lola, Zefir;
- Staś niepełnosprawny, Surmik FIV +, Pawlinka FELV + , Pippin FELV +, Tina, Milka nadal w 2020 maja status kotów w domach 
tymczasowych.

W 2019 roku do domów tymczasowych trafiło 51 kotów:

Z tego dom stały w 2019 roku znalazło ich 15 (Kali, Mea, Luter, Mono, Brewka, Kawka, Leon, Forest, Franuś, Timotej, Greta, Sisi, 
Zbysio, Lola, Molly);

Dom tymczasowy stał się domem stałym w roku 2019 dla 9 kotów ( Sobi, małe 122/19, Zosia, Tosia, Laika, 307/19, 308/19, 
persiczka, bura Miki);
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Na wolność wróciła jedna kotka ( okazała się dzikim kotem )i jest dokarmiana- Serena.

Niestety nie udało się uratować dwóch małych czarnuszków, maluszka z rozległymi ranami, Emilka, i kotki działkowej z złośliwym 
nowotworem płaskonabłonkowym ucha Zuzi.

W domach tymczasowych na rok 2020 zostało 21 kotów (Azja, Śliwka, Jożinka, Arabelka, Rumburak, Mlekota, Blekota, Żelka, 
Burito, Szarotka, Nikoś, Cosik, Malibu, Hilary, Bruno, Yoda, Liza, Snowy, Gabryś, kot z chorą łapą, Oluś.

Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym Fundacja „Przystanek Schronisko” opiekowała się psami znajdującymi się w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
Stale poszukiwane były domy tymczasowe dla psów starszych, chorych oraz nieradzących sobie w schroniskowej rzeczywistości. 
Zadaniem domu tymczasowego jest obserwacja zachowania psa w warunkach domowych oraz praca z psem m.in. uczenie 
komend, spokojne chodzenie na smyczy, walka z lękiem separacyjnym i niszczeniem w domu. W tym roku do grona 
wolontariuszy dołączyło dwóch behawiorystów, którzy udzielali fachowych porad adoptującym, a także pracowali z tzw. 
„trudnymi” psami. 

W 2019 roku w domach tymczasowych przebywało 25 psów: Silver/Bunia, Misiek, Watson, Saba, Bailey, Rocky, Mona, Bella, 
Ares, Stich, Usia, Nero 150/18, Bernie, Kulka, Lusia, Bax, Tequila, Greta/Perełka, Masza, Luna. W tym Sofi, Jenny, James, Kropek, 
Murzynek są na stałe w domu tymczasowym, jest to tzw. dożywotnia opieka. W domach tych przebywają psy w podeszłym 
wieku, schorowane, nie mające szans na adopcję. Fundacja pomaga w utrzymaniu i leczeniu wszystkich psów w domach 
tymczasowych.

Jeden pies (Rocky) przebywa w hotelu na szkoleniu behawioralnym. 

Z roku poprzedniego jest 8 psów: Stich, Usia, Nero, Bernie, Kulka, Lusia, Kropek, Bax.

Z poprzednich lat 9 psów: Silver/Bunia, Mona, Ares, Bella, Watson, Misiek, Saba, Bailey, Rocky.

Domy stałe w roku 2019 znalazły 4 psy: Kulka (na stałe w domu tymczasowym), Tequila, Bax, Bailey (na stałe w domu 
tymczasowym). 

Psy, które przeszły w DT na rok 2020 to 16 psów: Silver/Bunia, Bella, Mona, Misiek, Saba, Rocky, Ares, Lusia, Nero 150/18, Usia, 
Stich, Sofi, Jenny, James, Kropek, Murzynek.

Za Tęczowy Most odeszły 4 psy: Watson, Bernie, Greta/Perełka, Masza.

W 2019 roku zawarliśmy 6 umów o dom tymczasowy (w tym Bax i Mona znalazły nowe domy tymczasowe), 4 umowy o dom z 
dożywotnią opieką oraz 4 umowy o dom stały.

Fundacja w roku 2019 zapłaciła za leczenie i diagnostykę psów w schronisku i w domach tymczasowych, 

Fundacja wspierała również leczenie psów właścicielskich adoptowanych z katowickiego schroniska (Dafne, Marshall, Maks, 
Watson labrador, Rudi, Misiek, Kita, Nemo, Punia, Baksiu, Basti, Karmelek), które były chore lub zachorowały krótko po adopcji, 
a także w przypadku, gdy właścicieli nie było stać na kosztowne wizyty u lekarza weterynarii. Fundacja organizuje również 
zbiórki pieniężne na portalach www.siepomaga.pl oraz www.ratujemyzwierzaki.pl aby wspomóc leczenie psów niebędących 
podopiecznymi Fundacji „Przystanek Schronisko” (m.in. Pusia, Nuka).
Psy, które chorują, bardzo często wymagają specjalistycznej karmy. Najczęściej kupowanymi przez nas karmami są karmy dla 
psów z alergią, jak również dla psów chorych na wątrobę, jelita. 
Są to m.in. karmy: Anallergenic, Gastro Intestinal, Gastro Intestinal Low Fat, Hepatic itp. 
Fundacja regularnie kupuje karmę mokrą dla psów: puszki Rocco Classic. 
Na bieżąco kupujemy również koszulki pooperacyjne, kołnierze sztywne i miękkie. W tym roku zakupiono duży kojec dla 2 psów 
oraz małe budy.
Nadal współpracujemy z salonem pielęgnacyjnym dla psów „Wyczesani Spa” z Katowic.
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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)

Działania Fundacji ukierunkowane są wyłącznie na poprawę bytu zwierząt, zatem odbiorcami 
indywidualnymi są zwierzęta (w tym i bezdomne i właścicielskie). Jako liczbę odbiorców działań 
Fundacji należy interpretować wszystkie osoby fizyczne (pogadanki w szkołach, przedszkolach, 
akcjach promocyjnych), do których pośrednio kierowana jest działalność Fundacji, również jej 
zasięg internetowy.

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

100000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Pomoc zwierzętom w schroniskach, działalność 
pro-adopcyjna, szukanie i tworzenie list miejsc 
krótkotrwałego przetrzymywania zwierząt, tzw. 
Domów Tymczasowych, ogłoszenia, 
promowanie wirtulane zwierząt, wizyty przed- i 
po-adopcyjne, akcje promocyjne i edukacyjne, 
finansowanie zabiegów medycznych ratujących 
życie i zdrowie zwierząt, finansowanie 
sterylizacji i kastracji, wspomaganie działalności 
karmicieli kotów wolnożyjcych. Usługi pro-
zdrowotne dla podopiecznych Fundacji. 
Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych 
etycznie postaw.

96.09.Z 130 000,00 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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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) 348 593,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 338 728,55 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 92,92 zł

e) pozostałe przychody 9 772,27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 114 278,08 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 204 362,57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

10 000,00 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

19 953,09 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 145 088,72 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 130 528,24 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: 241 154,37 zł 130 528,24 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

212 757,12 zł 130 528,24 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

28 397,25 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Misja sterylizacja kotów wolnożyjących 1 235,00 zł

2 Sprzęty medyczne i inne służące zabezpieczeniu zwietrząt 12 591,57 zł

3 Pomoc kotom zewnętrznym i bezpańskim 34 562,19 zł

4 Koszty leczenia psów i szczeniąt bezpańskich ulokowanych w Domach Tymczasowych 30 195,70 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

60 022,32 zł

39 047,31 zł

15 208,45 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 125 971,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

89 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

89 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 Rozprowadzenie karmy dla 
karmicieli kotów wolno-
bytujących na terenie miasta 
Katowice

Rozprowadzenie karmy dla 
karmicieli kotów wolno-
bytujących na terenie miasta 
Katowice

Urząd Miasta Katowice 10 000,00 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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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

Aleksandra Molnar Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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