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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica KOSODRZEWINY Nr domu 7 Nr lokalu 9

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-979 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 509 117 723

Nr faksu E-mail biuro@psianiol.org.pl Strona www www.psianiol.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-09-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01751727600000 6. Numer KRS 0000098734

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

Agnieszka Brzezińska Prezes TAK

Mariusz Tauber 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

Dominika Burakiewicz Przewodnicząca Rady TAK

Ewa Braun Członek Rady TAK

Jadwiga Kobus Członek Rady TAK

FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Do celów statutowych fundacji należy niesienie pomocy skrzywdzonym i 
porzuconym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schroniskach, 
domach tymczasowych, domach zastępczych, udzielanie pomocy 
placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, wspieranie 
wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, ochrony 
środowiska, ochrony zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Nałożone cele fundacja realizuje poprzez opiekę nad porzuconymi, 
bezdomnymi zwierzętami, działalność adopcyjną, leczenie – w tym 
sterylizowanie i kastrowanie zwierząt, zbieranie środków finansowych i 
rzeczowych na rzecz fundacji, organizowanie akcji edukacyjnych i 
promocyjnych, 
współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom, a 
zwłaszcza bezdomnym zwierzętom domowym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja prowadziła działania na terenie całego kraju.

1. Umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-31/16, zawarta w dniu 23.03.2016 na  wykonanie zadania publicznego 
"Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt w okresie od 23.03.2016 do 15.12.2016 r."
W 2016 roku fundacja zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa umowę na wykonanie zadania 
publicznego z zakresu prowadzenia działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z 
terenu m. st Warszawy. Kwota dotacji wyniosła 40.000,00 zł.
Przeprowadzono zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt. 
Fundacja dokonywała sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych znajdujących się pod jej opieką. Ze 
środków pochodzących z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz wkładu własnego w wysokości 
4.444,44 zł, Fundacja Azylu pod Psim Aniołem przeprowadziła 311 zabiegów sterylizacji i kastracji psów 
i kotów.
Sterylizacja i kastracja są jedynymi sposobami rozwiązywania problemu nadpopulacji bezdomnych 
zwierząt oraz wielu problemów ze zwierzętami domowymi. Jest to rutynowy zabieg chirurgiczny 
wykonywany w gabinetach weterynaryjnych, dający stuprocentową pewność uniknięcia niepożądanej 
ciąży oraz zmniejszenia umieralności zwierząt na ropomacicze, nowotwory jąder i prostaty. W 
przypadku nadpobudliwych i agresywnych samców, kastracja jest stosowana przy problemach 
behawioralnych.
Sterylizacja zwierząt, szczególnie zwierząt bezdomnych jest koniecznością, dzięki której zmniejsza się 
ilość urodzeń niechcianych zwierząt. 
Ponad połowa wszystkich urodzonych corocznie bezdomnych psów i bezdomnych i wolno żyjących 
kotów ginie tragicznie albo umiera w cierpieniach z braku opieki, ponieważ nie starcza dla nich ludzkich 
domów. Często też młode oddawane w tzw. "dobre ręce" w rezultacie trafiają do schronisk albo na 
ulicę. Wiele administracji domów mieszkalnych nie ułatwia życia kotom wolno żyjącym, w związku z 
czym bytują one w złych warunkach, na gołej ziemi, bez możliwości schronienia przed deszczem, 
zimnem, mrozem oraz są narażone na niebezpieczeństwo kontaktu z psami i samochodami. Dlatego 
sterylizowanie i kastrowanie psów i kotów bezdomnych i wolno żyjących jest tak bardzo ważne i 
niezbędne. Schroniska dla zwierząt są przepełnione, duża ilość zwierząt pozostaje tam do końca życia, a 
ich utrzymanie jest drogie. 
Skutki sterylizacji/kastracji:
1. Wysterylizowany kocur: żyje dłużej, nie ucieka, nie włóczy się, nie wdaje się w bójki, nie znaczy 
terenu swoim zapachem, jest łagodniejszy i spokojniejszy.
2. Wysterylizowana kotka: nie męczy się podczas częstych i długich rui, nie miauczy przeraźliwie, nie 
ucieka z domu, nie przyciąga samców, nie rodzi niechcianych kociąt, nie choruje na ropomacicze.
3. Wysterylizowany pies: jest mniej pobudliwy i agresywny, nie walczy z innymi psami, nie ucieka 
(również za sukami z cieczkę) i nie włóczy się, jest lepszym stróżem domu, jest bardziej podatny na 
szkolenia i tresurę, nie choruje na raka prostaty.
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4. Wysterylizowana suka: nie ma cieczki, więc nie pozostawia krwawych śladów, nie przyciąga samców, 
nie jest skłonna do ucieczek, nie rodzi niechcianych młodych, nie choruje na ropomacicze.
Poza tym sterylizacja zapobiega wielu chorobom, np. ciąży urojonej, nowotworom.
Oprócz tego fundacja dokonywała zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów znajdujących się pod jej 
opieką, a niepochodzących z terenu Warszawy.
Z fundacją współpracowało wiele firm, których pracownicy, działając na zasadach tzw. wolontariatu 
pracowniczego pomagali fundacji w opiece nad bezdomnymi zwierzętami. 
Równocześnie realizowano ideę uwrażliwiania ludzi dorosłych na bezdomność zwierząt, integrację ludzi 
ze zwierzętami Bezpośredni kontakt z człowiekiem ma bardzo ważny wpływ na socjalizację zwierząt po 
przejściach, maltretowanych i zdecydowanie ułatwia ich przyszłą adopcję.

2. Interwencje
Fundacja posiada własny Patrol Interwencyjno-Ratunkowy, który dokonuje interwencji na terenie 
miasta Warszawy, województwa mazowieckiego oraz innych województw Polski na podstawie zgłoszeń 
od mieszkańców. Patrol jest zaopatrzony w samochód do przewożenia zwierząt, chwytaki, klatki łapki 
na psy i koty, rękawice specjalistyczne do łapania kotów dzikich, pętle, podbieraki, broń typu palmer, 
kontenery do przewozu psów i kotów. Podczas interwencji zwierzęta są wyłapywane za pomocą ww 
przedmiotów i, w zależności od stanu zdrowia zwierzęcia, transportowane do lecznic, fundacji lub 
domów tymczasowych. Patrol przeprowadza interwencje na mocy Ustawy o Ochronie Zwierząt. 
Fundacja dokonywała wielu interwencji, pouczała właścicieli odnośnie obowiązku właściwej opieki nad 
zwierzętami znajdującymi się pod ich opieką, w skrajnych przypadkach, w asyście policji lub straży 
miejskiej, odbierała zwierzęta właścicielom. W kilku przypadkach skierowano sprawy do sądów. W 
2016 roku Patrol Interwencyjno-Ratunkowy fundacji dokonywał interwencji na terenie miasta 
Warszawy, województwa mazowieckiego oraz innych województw Polski. W stosunku do roku 
ubiegłego liczba zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, błąkających się po ulicach, przywiązywanych w 
lasach oraz porzucanych na trasach komunikacyjnych wzrosła.
Liczba porzucanych zwierząt domowych czyli głównie psów i kotów systematycznie rośnie. Tendencja 
ta jest szczególnie widoczna przed świętami, długimi weekendami, a także przed oraz w trakcie 
wakacji/sezonu urlopowego. Fundacja zauważyła także wzrost okrucieństwa oraz przemyślanych, 
niehumanitarnych działań ludzi, zmierzających do pozbycia się zwierząt. Coraz częściej nie jest to tzw. 
porzucanie pod wpływem emocji. Ze smutkiem stwierdzamy, iż ludzie z premedytacją zastanawiają się 
nad sposobem porzucenia zwierzęcia tak, aby pozbyć się go skutecznie, bez świadków, nie narażając się 
na odpowiedzialność karną. 
Fundacja otrzymywała także zgłoszenia odnośnie dzikich zwierząt: gołębie, kawki, sikorki, dziki były 
także przedmiotem interwencji fundacji. Zwierzęta dzikie przewożono do specjalnych ośrodków, 
specjalizujących się w opiece nad zwierzętami dzikimi.
W 2016 roku Patrol Interwencyjno-Ratunkowy dokonał 1879 interwencji i pouczeń, ratując 1507 
zwierząt głównie psy, koty, ptaki oraz dzika i warchlaka.
W 2016 roku tradycyjnie realizowano programy: Rodzina Zastępcza, Adopcje Honorowe, Program 
pomocy dla zakładów opieki charytatywnej oraz Ratujmy Razem.

Opieka wg programu Rodzina Zastępcza
W 2008 r. stworzyliśmy program adopcyjny „Rodzina Zastępcza”. Rodzina Zastępcza to jedna lub więcej 
osób, które mieszkają razem i chcą zaopiekować się w swoim domu czy mieszkaniu zwierzęciem, 
znajdującym się pod opieką naszej fundacji. Najczęściej są to psy i koty, ale zdarzają się również fretki, 
szynszyle, świnki morskie, chomiki itp. Fundacja pokrywa koszty związane z żywieniem i leczeniem 
zwierząt przebywających w Rodzinach Zastępczych, pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami, ocenia 
postępy zwierząt w zakresie powrotu do równowagi psychicznej i fizycznej po traumie bezdomności 
oraz troszczy się o zapewnienie im podstawowych potrzeb. Rodzina Zastępcza to idealne wyjście dla 
kogoś, kto kocha zwierzęta i chce im pomagać, a nie stać go na utrzymanie własnego czworonoga lub z 
pewnych względów nie może się nim zaopiekować na stałe. 
W 2016 do rodzin zastępczych trafiło około 1100 zwierząt.

Opieka wirtualna
Liczba opiekunów, którzy objęli nasze zwierzęta opieką wirtualną utrzymywała się na stałym poziomie. 
Mamy stałych opiekunów wirtualnych, którzy w momencie wyadoptowania psa lub kota do domu 
stałego, przyjmowali do adopcji wirtualnej kolejnego zwierzaka, będącego pod opieką fundacji Również 
osoby prawne i szkoły obejmowały wirtualna pomocą zwierzeta fundacyjne. 

Adopcje rzeczywiste
W 2016 roku znaleźliśmy domy dla 2699 psów i kotów.
Fundacja ma kontakt z osobami, które adoptowały nasze zwierzęta. Jest to kontakt bezpośredni, a 
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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)

także telefoniczny oraz e-mailowy (opiekunowie informują nas o stanie zdrowia naszych byłych 
podopiecznych, wysyłają zdjęcia drogą elektroniczną), otrzymujemy również listy pocztą tradycyjną ze 
zdjęciami naszych zwierzaków.
W przypadku kłopotów z aklimatyzacją zwierzęcia w nowym domu, zapewniamy pomoc 
współpracujących z nami behawiorystów. 

Edukacja
W 2016 roku liczba placówek oświatowo-wychowawczych tj. przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów, zapraszających fundację na pogadanki i prezentacje z udziałem zwierząt, których 
tematem jest mądra i odpowiedzialna opieka nad zwierzętami utrzymywała się na stałym poziomie.

Wolontariat
W fundacji prowadzeniem wolontariatu zajmuje się 1 koordynator wolontariatu. Są przeprowadzane 
cykliczne szkolenia dla nowych chętnych. Działania fundacji opierają się z jednej strony na darowiznach, 
z drugiej na bezpłatnej pomocy ludzi, którym zależy na losie zwierząt. Wolontariusz to wg słownika 
ochotnik lub społecznik. W praktyce oznacza to, że wolny czas zamiast na zabawę i własne 
przyjemności poświęca się potrzebującym stworzeniom. Praca wolontariacka w fundacji nie jest łatwa. 
Zwierzęta, które trafiają  pod naszą opiekę często są chore, przestraszone, smutne, czasem agresywne 
wskutek doznanej od ludzi krzywdy. Nieraz dopiero u nas poznają co to jest regularny posiłek, własna 
miska, uczą się dobrego kontaktu z człowiekiem. Do każdego z nich trzeba trafić, czasami nauczyć 
dobrych manier, zaufana, przygotować do adopcji. Kryją się za tym długie godziny trudu wolontariuszy - 
karmienia, zabiegów pielęgnacyjnych, spacerów, szkolenia. 
Trzeba mieć dużą odporność fizyczną i psychiczną, by temu podołać. Jednak ci, którzy tu przychodzą, za 
nic w świecie nie oddaliby tych godzin, podczas których przywracają zwierzętom wiarę w ludzi, na 
"zbijanie bąków". Mówią, że zapał i siłę czerpią z roześmianych pysków i merdających ogonów. Jednak 
wolontariat to nie tylko bezpośrednie zajmowanie się zwierzętami.
To również: 
organizacja i udział w imprezach - festyny, zbiórki; 
promocja fundacji - materiały (projektowanie ulotek, plakatów, banerków), pozyskiwanie środków 
rzeczowych i finansowych, kontakt z różnymi firmami i organizacjami);
działalność w internecie (ogłaszanie zwierząt na różnych stronach w internecie, w mediach 
społecznościowych;
fotografowanie - robienie zdjęć zwierzętom;
współpraca z innymi organizacjami;
pisanie tekstów - opisywanie zwierząt i ich historii, zamieszczanie ich w gazetach  stronach www.

Nasze projekty: 
● Jestem - Szczekam - Czuję - Czekam – projekt, mający na celu zwiększenie odsetka adopcji zwierząt 
bezdomnych.
● Ocal - Adoptuj - promujemy ideę Rodziny Zastępczej.
● „Psi Anioł w Sieci” - akcja, polegająca na informowaniu społeczeństwa o celowości istnienia ngo’sów 
na przykładzie działalności naszej fundacji.
● Interwencyjny Patrol Ratunkowy czyli bezpośrednie ratowanie życia i zdrowia zwierząt porzucanych, 
ofiar wypadków komunikacyjnych, ofiar ludzkiego okrucieństwa.
● Adopcje zwierząt - weryfikacja chętnych do adopcji, bezpośrednia realizacja procesu adopcyjnego 
zwierzaka na podstawie procedur fundacji.
● Edukowanie dzieci i młodzieży -  pogadanki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i 
liceach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz z udziałem zwierząt.
● Projekt „Dom Psa i Kota” - polegający na budowie w kraju pierwszego kompleksowego ośrodka 
edukacyjno-wolontariackiego, umieszczonego na terenie Domu Psa i Kota dla bezdomnych zwierząt.

W 2016 roku, dzięki darowiźnie od firmy LoanMe, fundacja zakupiła dla Patrolu Interwencyjno-
Ratunkowego używany samochód marki Opel Zafira.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1000000

2000

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Mając na uwadze odbiorców działań fundacji, organizacja za pomocą internetu, social mediów, 
działań bezpośrednich czy tzw. "marketingowi szeptanemu" dociera z przekazem do milionów 
odbiorców

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Ochrona środowiska i 
ochrona zwierząt. 
Fundacja zajmuje się 
ochroną zwierząt 
bezdomnych, 
porzuconych, 
przywiązywanych w 
lasach do drzew, 
wyrzucanych podczas 
jazdy samochodem, 
zwierząt - ofiar 
wypadków 
komunikacyjnych oraz 
chorym kotami wolno 
żyjącymi. Fundacja nie 
jest obojętna także na 
los zwierząt dzikich. 
Ratujemy także dzikie 
zwierzęta, które 
następnie są 
przekazywane do 
ośrodków zajmujących 
się rehabilitacją oraz 
przystosowywaniem ich 
do życia na wolności. 
Zwierzęta nie mogą 
mówić. Cierpią - 
bezbronne wobec 
ludzkiego 
okrucieństwa, 
obojętności. Wiele 
psów i kotów ma za 
sobą smutne przeżycia. 
bite, głodzone, 
więzione, ranne, 
kalekie, chore. 
Ratujemy je, potrącone 
przez samochody i 
pozostawione bez 
pomocy zabieramy z 
poboczy dróg, 
uwalniamy z pułapek i 
uwięzi, wyciągamy z 
pseudoschronisk i 
pseudohodowli, w 
których skazane są na 
śmierć w cierpieniu.

96.09.Z
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promocja i organizacja 
wolontariatu

W 2016 roku z fundacją 
współpracowało 254 
wolontariuszy. 
Spectrum działalności 
wolontariackiej jest 
pozyskiwanie środków 
na utrzymanie, leczenie 
zwierząt bezdomnych i 
porzuconych, ich 
promocja na różnych 
profilach 
internetowych, udział w 
festynach miejskich, 
prezentacja zwierząt 
fundacyjnych w 
internecie oraz realu. 
Wolontariuszem może 
zostać każdy, kto:
- kocha zwierzęta;
- pragnie nieodpłatnie 
pracować na ich rzecz;
- ukończył 18 lat lub 
ukończył 16 lat i 
przedłożył pisemną 
zgodę opiekunów 
prawnych. Osoby 
poniżej 16 roku życia 
mogą uczestniczyć w 
wizytach u zwierząt 
razem z rodzicami lub 
opiekunami;
- nie cierpi na alergię na 
sierść;
- wyśle wypełniony 
formularz zgłoszeniowy 
na adres e-mailowy 
fundacji;
- zapozna się z 
zasadami wolontariatu;
- zapozna się z 
zasadami bhp 
obowiązującymi 
podczas świadczenia 
usług wolontariackich;
- podpisze z fundacją 
umowę.

94.99.Z
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Edukowanie dzieci, 
młodzieży poprzez 
pogadanki w  
przedszkolach, szkołach 
podstawowych, 
gimnazjach i liceach z 
wykorzystaniem 
urządzeń 
multimedialnych oraz z 
udziałem zwierząt. 
Współpraca z 
kierownictwem 
przedszkoli, szkół 
podstawowych, 
gimnazjów, szkół 
licealnych, techników i 
innych w zakresie 
wspierania działalności 
fundacji, organizowania 
zbiórek darów 
rzeczowych, 
promowaniem idei 
adopcji zwierząt 
porzuconych. Ponadto 
adopcja wirtualna 
wybranego przez 
dzieci/młodzież 
zwierzaka, promowanie 
go w danej szkole oraz 
na różnych portalach 
internetowych w celu 
znalezienia 
odpowiedzialnego, 
dobrego domu.

85.60.Z
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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 wyników/zysków i strat) 1,240,679.35 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,228,275.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 12,403.78 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

40,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 540,441.60 zł

0.00 zł

384,221.57 zł

156,220.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 647,833.97 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 40,000.00 zł

Druk: MPiPS 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2.4. Z innych źródeł 12,403.78 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 457,461.87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 647,833.97 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 876,283.85 zł 647,833.97 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

770,813.70 zł 647,833.97 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

103,590.35 zł

1,879.80 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Usługi weterynaryjne, w tym leczenie zwierząt, sterylizacje, kastracje, zakup leków i materiałów 
opatrunkowych

270,041.01 zł

2 Zakup karmy bytowej i specjalistycznej (leczniczej) dla zwierząt 113,745.85 zł

3 Zakup akcesoriów dla zwierząt (żwirek dla kotów, obroże, smycze, szelki, klatki kennelowe, itp) 9,984.62 zł

1 leczenie i opieka nad zwierzętami 429,096.68 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3.0 etatów

14.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

100.00 zł

0.00 zł
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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)

80.00 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

0.00 osób

80.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 280,621.96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

99,913.68 zł

99,913.68 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 180,708.28 zł

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

180,708.28 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 180,708.28 zł

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

0.00 zł

67.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

65.00 osób

87.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

9.00 osób

78.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

23,385.16 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,493.21 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

1 Umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-
31/16 Opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi i 
kotami wolno żyjącymi z 
terenu m.st. Warszawy oraz 
zapobieganie bezdomności 
zwierząt

Sterylizowanie i kastrowanie 
zwierząt (psów i kotów) 
bezdomnych i wolno żyjących z 
terenu miasta stołecznego 
Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa 40,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Brzezińska/30.06.2017
Mariusz Tauber/30.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania
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