
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica NOAKOWSKIEGO Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-666 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-825-75-35

Nr faksu 22-825-60-49 E-mail toz@toz.pl Strona www www.toz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00702566400000 6. Numer KRS 0000154454

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Łukasz Balcer Prezes Zarządu 
Głównego

TAK

Barbara Azikiewicz Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Marzena Pietruk-Żytkowska Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Danuta Mikusz-Oslislo Sekretarz Zarządu 
Głównego

TAK

Kinga Kijak Zastępca Sekretarza 
Zarządu Głównego

TAK

Michał Dąbrowski Skarbnik Zarządu 
Głównego

TAK

Grażyna Falana-Wowczko Członek Prezydium 
Zarządu Głównego

TAK

Adam Adamczuk Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Zofia Białoszewska-
Woźniak

Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Anna Giera Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Katarzyna Jasiak Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Maria Kobiela Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Mieczysław Kula Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Andrzej Stolarczyk Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Anna Studzińska Członek Zarządu 
Głównego

NIE

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

Bogna Oleszak Przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Marek Olszewski Wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Jaroszewicz Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Teresa Abramska Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Hirszfeld-
Odrowska

Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Eugeniusz Kaczmarek Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Anna Korejwo Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Szkudlarek Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Urszula Windys Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celami podstawowymi Towarzystwa są:
1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich 
poszanowania, objęcia ochroną
i otoczenie opieką;
2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
3) Działanie na rzecz ochrony środowiska;
4) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, 
poprzez ściganie
i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie 
wobec wymiaru
sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.
2. Szczegółowe cele, o których mowa w ust.1, obejmujące działalność 
pożytku publicznego określa § 9 Statutu TOZ w Polsce.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich 
obronie i niesienie
im pomocy;
2) aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt;
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw 
w dziedzinie ochrony zwierząt  i środowiska, w tym współdziałanie z
właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt;
4) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i 
ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
5) występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów
dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów 
prawnych z tym związanych;
6) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji 
bezdomnych zwierząt;
7) realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
8) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;
9) organizowanie i prowadzenia działalności weterynaryjnej;
10) podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt 
oraz ochrony środowiska;
11) prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie 
ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;
12) prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony 
zwierząt oraz ochrony środowiska;
13) współpracy z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie 
wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do 
zwierząt;
14) propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów etatowych i 
społecznych Towarzystwa;
15) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei 
ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei
ochrony środowiska;

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

636626

281

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)

zwierzęta

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Działanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce skupia się na kilku najważniejszych 
zagadnieniach:
- działalność interwencyjna,
- prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt,
- działalność edukacyjna,
- promowanie odpowiednich postaw wobec zwierząt.
Inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce przeprowadzili w 2016 r. kilka tysięcy 
interwencji na terenie całego kraju. TOZ opiera się na pracy społecznej kilkuset inspektorów, którzy 
skierowali zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko zwierzętom. Dzięki naszym 
działaniom kilkaset spraw jest w toku, zostało też wydanych wiele wyroków dla osób znęcających się 
nad zwierzętami. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce prowadzi 16 schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, w których w 2016 r. znalazło opiekę i pomoc kilka tysięcy porzuconych, opuszczonych i 
bezdomnych zwierząt. Zwierzęta te są pod stałą opieką weterynaryjną i regularnie szczepione, 
odrobaczane oraz odpchlane, w większości schronisk znakowane elektronicznie i rejestrowane w bazie 
zwierząt zaczipowanych. Dzięki akcjom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim promującym zwierzęta 
schroniskowe tysiące zwierząt znalazło nowe domy.
Oddziały prowadzą intensywne akcje edukacyjne w lokalnych społecznościach współpracując aktywnie z 
samorządami, instytucjami oświatowymi i mediami. Realizowane są projekty zapobiegania 
bezdomności zwierząt poprzez czipowanie psów oraz kastrację i sterylizację wolno bytujących kotów. 
TOZ w Polsce pomaga mieszkańcom miast i wsi w opiece nad zwierzętami domowymi i wolno 
bytującymi.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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)

ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Aktywne działanie w 
zakresie przestrzegania 
praw zwierząt.
Zwalczanie przejawów 
znęcania się nad
zwierzętami, działanie w 
ich obronie i niesienie im 
pomocy. Sprawowanie 
nadzoru i kontroli nad 
przestrzeganiem 
przepisów i praw w 
dziedzinie ochrony
zwierząt i środowiska, w 
tym współdziałanie z 
właściwymi instytucjami w 
zakresie ochrony zwierząt.
Prowadzenie działań 
zmierzających do
zmniejszenia populacji 
bezdomnych zwierząt. 
Realizacja programu 
identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. Prowadzenie 
działalności 
propagandowej i 
wydawniczej w zakresie 
ochrony zwierząt oraz 
ochrony środowiska.
Prowadzenie szerokiej 
działalności edukacyjnej w 
zakresie ochrony
zwierząt oraz ochrony 
środowiska.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Aktywne działanie w 
zakresie przestrzegania
praw zwierząt. 
Zwalczanie przejawów
znęcania się nad
zwierzętami, działanie
w ich obronie i
niesienie im pomocy.
Sprawowanie nadzoru i
kontroli nad
przestrzeganiem
przepisów i praw w
dziedzinie ochrony
zwierząt i środowiska,
w tym współdziałanie z
właściwymi
instytucjami w zakresie
ochrony zwierząt.
Prowadzenie działań
zmierzających do
zmniejszenia populacji
bezdomnych zwierząt.
Realizacja programu
identyfikacji i rejestracji
zwierząt. Prowadzenie
działalności
propagandowej i
wydawniczej w zakresie
ochrony zwierząt oraz 
ochrony środowiska.
Prowadzenie szerokiej 
działalności edukacyjnej 
w zakresie ochrony 
zwierząt oraz
ochrony środowiska.

94.99.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 wyników/zysków i strat) 22 371 097,68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20 268 266,18 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 989 958,21 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 36 620,53 zł

e) Pozostałe przychody 76 252,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 521 329,69 zł

220 871,84 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 731 046,80 zł

78 840,90 zł

3 862 417,52 zł

2 391 275,30 zł

209 327,80 zł

183 665,81 zł

5 519,47 zł

2.4. Z innych źródeł 505 202,67 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)

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 3 910 252,16 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 686 824,97 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 392 646,68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 742 201,53 zł
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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 2 708 351,62 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -167 425,26 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 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: 20 772 713,04 zł 3 910 252,16 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

17 559 914,56 zł 3 337 155,39 zł

2 157 383,47 zł 144 225,60 zł

0,00 zł

2 944,00 zł

0,00 zł

1 052 471,01 zł 428 871,17 zł

1 Cele statutowe (prowadzenie schronisk, usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt, leki 
weterynaryjne, interwencje, edukacja, sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów)

3 910 252,16 zł

1 Cele statutowe (prowadzenie schronisk, usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt, leki 
weterynaryjne, interwencje, edukacja, sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów)

2 934 032,22 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 220 660,51 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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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.)

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)

170,0 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)

152,1 etatów

104,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

885 158,02 zł

2 148,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 350,00 zł

2 148,00 złz innych zwolnień, jakich: prowizji od operacji 
bankowych i prowadzenia r-ku w BS Wyszków

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
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1 984,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

45,00 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)

154,00 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

5,00 osób

149,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 227 678,45 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 062 940,87 zł

3 749 653,19 zł

- nagrody

- premie

160 547,84 zł

733 369,64 zł

- inne świadczenia 419 370,20 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 164 737,58 zł

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

6 227 678,45 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 005 298,24 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 222 380,21 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

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)

3 017,80 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)

61,00 zł

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)

1 894,06 zł

1 199,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

124,00 osób

1 075,00 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)

408,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 21,00 osób

387,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

366,00 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)

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

1 Zmniejszenie populacji 
bezdomnych zwierząt opieka 
medyczna zwierząt

Działanie na rzecz bezdomnych 
zwierząt

Urząd Miejski Bytom 6 000,00 zł

2 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie

Opieka nad  zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Celestynów 62 200,00 zł

3 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie

Opieka nad  zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Kołbiel 13 000,00 zł

4 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie

Opieka nad  zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Karczew 35 700,00 zł

5 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie

Opieka nad  zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Miasto Józefów

Miasto Józefów 30 370,00 zł

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

8 404,73 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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6 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie

Opieka nad  zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Burmistrz Gminy Wyszków 1 000,00 zł

7 Sprawowanie opieki nad 
kotami wolno żyjącymi na 
terenie Gminy Miasta 
Chełmno

Zakup karmy, sterylizacja, 
leczenie, profilaktyka

Gmina Miasto Chełmno 12 000,00 zł

8 Kastracja kocurów i 
sterylizacja kotek wolno 
żyjących

Ograniczenie niekontrolowanej 
populacji

Miasto Chorzów 4 030,00 zł

9 Realizacja zadań publicznych 
dot. ochrony zwierząt

Prowadzenie schroniska w 
Częstochowie dla bezdomnych 
zwierząt

Gmina Miasto Częstochowa 994 171,00 zł

10 Leczenie bezdomnych 
zwierząt

Leczenie Urząd Miejski Człuchów 1 000,00 zł

11 Dokarmianie ptactwa 
wodnego

Zadanie publiczne zg. ustawą 
ochronie zwierząt

Gmina Miasto Elbląg 2 500,00 zł

12 Dokarmianie ptactwa 
wodnego

Zadanie publiczne zg. ustawą 
ochronie zwierząt

Gmina Miasto Elbląg 6 000,00 zł

13 Sterylizacja i kastracja kotów 
wolno żyjących

Zadanie publiczne zg. ustawą 
ochronie zwierząt

Gmina Miasto Elbląg 7 000,00 zł

14 Opieka medyczna nad 
zwierzętami

Kastracja i sterylizacja Urząd Miasta i Gminy Ełk 1 000,00 zł

15 Ochrona zwierząt Sterylizacja Gmina Goleniów 15 000,00 zł

16 Ochrona zwierząt Leczenie Gmina Goleniów 9 420,00 zł

17 Ochrona zwierząt Deratyzacja Gmina Goleniów 1 479,96 zł

18 Prowadzenie i obsługa 
schroniska w Radlinie z 
terenu gmin

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Gmina Jarocin 360 000,00 zł

19 Ochrona i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami

Poprawa bytowania kotów 
wolno żyjących i psów 
porzuconych i zagubionych

Gmina Jawor 10 000,00 zł

20 Opieka nad kotami Prowadzenie Jaworznickiego 
Kociego Domu Tymczasowego

Urząd Miasta Jaworzno 15 000,00 zł

21 Zmniejszanie populacji 
poprzez sterylizację kotów i 
ich leczenie

Zmniejszenie populacji kotów Gmina Miejska Kętrzyn 5 000,00 zł

22 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Kiczarowie

Zapobieganie bezdomności Urząd Miasta Stargard 350 000,00 zł

23 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Koninie

Opieka nad zwierzętami 
przebywającymi w schronisku. 
Odławianie bezdomnych 
zwierząt. Interwencje w 
przypadku wypadków 
komunikacyjnych z udziałem 
zwierząt domowych, dzikich i 
gospodarskich.

Miasto Konin 274 000,00 zł

24 Dotacja celowa Sprawowanie opieki nad wolno 
żyjącymi kotami z terenu Miasta 
Konin

Miasto Konin 3 000,00 zł

25 Dotacja celowa Sprawowanie opieki nad wolno 
żyjącymi kotami z terenu Miasta 
Konin

Miasto Konin 9 000,00 zł
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26 Umowa w sprawie 
organizacji i finansowania 
prac społ-użyt.

Kierowanie bezrobotnych do 
wykonywania prac społ.-użyt.

Gmina Miasto Koszalin 19 407,70 zł

27 Opieka nad bezdomnymi 
kotami

Sterylizacja, leczenie, 
dokarmianie kotów wolno 
bytujących

Gmina Miejska Kościan 3 000,00 zł

28 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Krotoszynie

Prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt

Związek Międzygminny EKO 
SIÓDEMKA

160 975,56 zł

29 Przyjęcie psów do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Krotoszynie

Opieka Gmina Milicz 3 000,00 zł

30 Sterylizacja zwierząt Sterylizacja zwierząt Związek Międzygminny EKO 
SIÓDEMKA

5 032,52 zł

31 Sterylizacja, kastracja, 
leczenie

Zmniejszenie populacji Urząd Miasta Legnica 15 500,00 zł

32 Karma i akcesoria dla 
zwierząt

Dokarmianie zwierząt 
bezdomnych

Urząd Miasta Legnica 6 500,00 zł

33 Opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi z terenu 
Mysłowic

Opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi z terenu Mysłowic

Urząd Miasta Mysłowice 209 576,35 zł

34 Otrzymywanie karmy dla 
wolno żyjących kotów

Dokarmianie wolno żyjących 
kotów

Urząd Miasta Nowy Sącz 1 536,00 zł

35 Leczenie i dokarmianie 
kotów wolno żyjących w 
Opolu

Leczenie i dokarmianie kotów 
wolno żyjących w Opolu

Urząd Miasta Opole 6 500,00 zł

36 Ptasia stołówka Leczenie i dokarmianie ptaków 
żyjących w Opolu

Urząd Miasta Opole 5 000,00 zł

37 Leczenie i dokarmianie 
kotów wolno żyjących

Leczenie i dokarmianie kotów 
wolno żyjących w Paczkowie

Urząd Gminy Paczków 1 200,00 zł

38 Opieka nad bezdomnymi 
kotami

Leczenie i dokarmianie kotów 
wolno żyjących w Oświęcimiu

Urząd Miasta Oświęcim 3 000,00 zł

39 Ograniczenie populacji 
kotów wolno żyjących

Walka z bezdomnością zwierząt Urząd Miasta Piastów 8 000,00 zł

40 Ochrona bezdomnych 
zwierząt na terenie gminy 
Police oraz edukacja wśród 
mieszkańców gminy 
związana z ochroną 
bezdomnych zwierząt

Ochrona bezdomnych zwierząt 
na terenie gminy Police oraz 
edukacja wśród mieszkańców 
gminy związana z ochroną 
bezdomnych zwierząt

Urząd Gminy Police 20 000,00 zł

41 Zadania własne Gminy Dokarmianie kotów Urząd Miasta Puławy 20 000,00 zł

42 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Sochaczewie

Opieka nad zwierzętami Gmina Miasto Sochaczew 177 519,26 zł

43 Sterylizacja wiosenna Sterylizacja Miasto Sopot 10 000,00 zł

44 Sterylizacja jesienna Sterylizacja Miasto Sopot 7 500,00 zł

45 Opieka nad wolno żyjącymi 
kotami

Ograniczenie populacji kotów Urząd Gminy Miasta Stargard 15 000,00 zł

46 Program sterylizacji i 
kastracji

Sterylizacja i kastracja Gmina Miejska Starogard Gdański 10 000,00 zł

47 Domy tymczasowe Domy tymczasowe Gmina Miasto Świdnica 5 000,00 zł

48 Zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom na 
terenie Gminy Wrocław

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Gmina Wrocław 2 500 000,00 zł
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49 Wspieranie programów 
zapobiegających 
bezdomności zwierząt

Wspieranie programów 
zapobiegających bezdomności 
zwierząt

Gmina Wyszków 18 000,00 zł

50 Prowadzenie schroniska w 
Zabrzu

Prowadzenie schroniska Urząd Miasta Zabrze 756 000,00 zł

51 Zapobieganie bezdomności i 
opieka

Opieka na wolno bytującymi 
kotami

Urząd Miasta Zabrze 20 000,00 zł

52 Zakup karmy, leczenie 
bezdomnych zwierząt

Sterylizacja, leczenie i karmienie 
bezdomnych zwierząt

Gmina Zawiercie 9 360,00 zł

53 Sterylizacja i kastracja psów i 
kotów

Sterylizacja i kastracja psów i 
kotów

Urząd Miasta w Ząbkowicach 
Śląskich

5 000,00 zł

54 Sterylizacja i kastracja psów i 
kotów

Sterylizacja i kastracja psów i 
kotów

Urząd Miasta w Złotym Stoku 2 000,00 zł

55 Świadczenie usług w zakresie 
prowadzenie Schroniska dla 
Zwierząt Małych w Dłużynie 
Górnej

Przyjmowanie i 
przetrzymywanie, z terenu 
Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej, zwierząt 
zagubionych, zabłąkanych, 
porzuconych lub z innych 
przyczyn bezdomnych, z 
wyjątkiem gospodarskich, które 
w wyniku zdarzeń losowych nie 
są zdolne samodzielnie 
egzystować. zapewnienie 
właściwej opieki 
weterynaryjnej, żywienia i 
optymalnych warunków 
bytowych dla zwierząt 
przebywających w schronisku

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 498 067,25 zł

56 Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt oraz 
w szczególnych przypadkach 
usypianie ślepych miotów 
przyjętych do schroniska dla 
zwierząt w Dłużynie Górnej

Art.11a ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
ochronie zwierząt nakłada na 
gminy obowiązek obligatoryjnej 
sterylizacji albo kastracji 
zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów. Jest to jedyna droga do 
zmniejszenia populacji zwierząt 
oraz pozornej bezdomności

Miasto Gmina Bogatynia 2 376,00 zł

57 Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt oraz 
w szczególnych przypadkach 
usypianie ślepych miotów 
przyjętych do schroniska dla 
zwierząt w Dłużynie Górnej

Art.11a ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
ochronie zwierząt nakłada na 
gminy obowiązek obligatoryjnej 
sterylizacji albo kastracji 
zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów. Jest to jedyna droga do 
zmniejszenia populacji zwierząt 
oraz pozornej bezdomności

Gmina Pieńsk 1 653,30 zł

58 Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt oraz 
w szczególnych przypadkach 
usypianie ślepych miotów 
przyjętych do schroniska dla 
zwierząt w Dłużynie Górnej

Art.11a ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
ochronie zwierząt nakłada na 
gminy obowiązek obligatoryjnej 
sterylizacji albo kastracji 
zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów. Jest to jedyna droga do 
zmniejszenia populacji zwierząt 
oraz pozornej bezdomności

Gmina Platerówka 277,20 zł
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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

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)

59 Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt oraz 
w szczególnych przypadkach 
usypianie ślepych miotów 
przyjętych do schroniska dla 
zwierząt w Dłużynie Górnej

Art.11a ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
ochronie zwierząt nakłada na 
gminy obowiązek obligatoryjnej 
sterylizacji albo kastracji 
zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów. Jest to jedyna droga do 
zmniejszenia populacji zwierząt 
oraz pozornej bezdomności

Gmina Sulików 801,90 zł

60 Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt oraz 
w szczególnych przypadkach 
usypianie ślepych miotów 
przyjętych do schroniska dla 
zwierząt w Dłużynie Górnej

Art.11a ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
ochronie zwierząt nakłada na 
gminy obowiązek obligatoryjnej 
sterylizacji albo kastracji 
zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów. Jest to jedyna droga do 
zmniejszenia populacji zwierząt 
oraz pozornej bezdomności

Gmina Węgliniec 2 000,00 zł

61 Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt oraz 
w szczególnych przypadkach 
usypianie ślepych miotów 
przyjętych do schroniska dla 
zwierząt w Dłużynie Górnej

Art.11a ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
ochronie zwierząt nakłada na 
gminy obowiązek obligatoryjnej 
sterylizacji albo kastracji 
zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów. Jest to jedyna droga do 
zmniejszenia populacji zwierząt 
oraz pozornej bezdomności

Gmina Zgorzelec 2 890,80 zł

62 Zapewnienie opieki 
zwierzętom bezdomnym i 
zapobieganie bezdomności 
zwierząt poprzez 
prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Słupsku w okresie od 1 
stycznia 2016 r. do 30 
czerwca 2018 r.

Opieka, zapobieganie 
bezdomności zwierząt, leczenie, 
sterylizacja

Miasto Słupsk 549 528,00 zł

63 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami przyjętymi do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie

Miasto Otwock 180 000,00 zł

64 Ochrona zwierząt Sprzątanie kojce, resocjalizacja , 
paszporty

Gmina Goleniów 23 580,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO 16



2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie.

Miasto Chorzów 332 902,44 zł

2 Przyjmowanie i przechowywanie zwierząt w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

Gmina Świętochłowice 179 400,00 zł

3 Przyjmowanie i przechowywanie zwierząt w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

Gmina Siemianowice 130 175,61 zł

4 Przyjmowanie i przechowywanie zwierząt w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

Gmina Dąbrowa Górnicza 179 400,00 zł

5 Przyjmowanie i przechowywanie zwierząt w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

Gmina Koziegłowy 26 600,00 zł

6 Przyjmowanie i przechowywanie zwierząt w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

Gmina Podegrodzie 13 170,73 zł

7 Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie Miasto Koszalin 699 731,48 zł

8 zbieranie padłych zwierząt i przyjmowanie psów do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin, Gmina 
Manowo, Gmina i Miasto Sianów, 
Gmina Mielno, Gmina Będzin, Gmina 
Darłowo

98 620,00 zł

9 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Borzytuchom.

Gmina Borzytuchom 1 300,00 zł

10 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Damnica.

Gmina Damnica 9 700,00 zł

11 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Dębnica Kaszubska.

Gmina Dębnica Kaszubska 10 200,00 zł

12 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Kępice.

Gmina Kępice 3 200,00 zł

13 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylnica.

Gmina Kobylnica 12 400,00 zł

14 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Miastko.

Gmina Miastko 13 000,00 zł

15 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Słupsk.

Gmina Słupsk 13 700,00 zł

16 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Smołdzino.

Gmina Smołdzino 4 100,00 zł

17 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Trzebielino.

Gmina Trzebielino 7 100,00 zł
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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)

18 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Ustka.

Gmina Ustka 33 400,00 zł

19 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Ustka.

Miasto Ustka 7 600,00 zł

20 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Miastko.

Gmina Miastko 1 300,00 zł

21 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Gminy Słupsk.

Gmina Słupsk 1 900,00 zł

22 Umowa sponsoringu Engie 1 200,00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Miejska Kętrzyn 1

2 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 1

3 Państwowa Inspekcja Pracy w Koszalinie 1

4 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chorzowie 6

5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie 3

6 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie 2

7 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie 1

8 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nakle 3

9 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku 5

10 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie 3

11 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu 3

12 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 1

13 Urząd Skarbowy w Chorzowie 1

14 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1

15 Wydział Inżynierii Urzędu Miejskiego Wrocławia 1

16 Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia 2
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Łukasz Balcer - Prezes Zarządu 
Głównego 

Michał Dąbrowski - Skarbnik 
Zarządu Głównego

29.06.2017 r.

Data wypełnienia sprawozdania
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