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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-01

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

2003-03-21

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 Aziukiewicz Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Nelly Bieniek Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Danuta Mikusz-Oslislo Sekretarz Zarządu 
Głównego

TAK

Kinga Kijak Zastępca Sekretarza 
Zarządu Głównego

TAK

Michał Dąbrowski Skarbnik Zarządu 
Głównego

TAK

Katarzyna Jasiak Członek Prezydium 
Zarządu Głównego

TAK

Adam Adamczuk Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Zofia Białoszewska Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Ewa Bieniek Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Aleksandra Czechowska Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Grażyna Falana-Wowczko Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Grażyna Fałek Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Katarzyna Hirszfeld-
Odrowska

Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Bogna Oleszak Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Marek Olszewski Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Anna Studzińska Członek Zarządu 
Głównego

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw 
zwierząt,
5. 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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Jaroszewicz Przewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michael Bizuk Wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Urszula Windys Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Klaudia Bernat Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Grażyna Franke Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bożena Gasik Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Gąsiorowska Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Emilia Kowalina Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marianna Mazurowska Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bartosz Misiewicz Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Romualda Piątkowska Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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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
współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
6. prowadzenie działań zmierzających do humanitarnego zmniejszenia 
populacji bezdomnych zwierząt,
7. realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia 
składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną 
zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt,
8. tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich we 
własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich w formie zleconej,
9. organizowanie i prowadzenie działalności weterynaryjnej, wersja z 
jednostkami bez osobowości prawnej 
10. podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt 
oraz ochrony środowiska,
11. prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej w zakresie 
ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, 
12. prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony 
zwierząt oraz ochrony środowiska, 
13. współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie 
wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do 
zwierząt,
14. popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona 
zwierząt i opieka nad zwierzętami,
15. propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów etatowych i 
społecznych Towarzystwa,
16. współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi 
zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt, 
17. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
instytucjami oraz organizacjami
zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska, 
18. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych celem 
promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz 
promocji idei ochrony środowiska,
19. ratownictwo i ochrona ludności,
20. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i wychowanie,
21. podejmowanie działań innych niż wymienione w pkt 1-20, służących 
ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest najstarszą i największą organizacją zajmującą się ochroną zwierząt i opieką 
nad nimi na terenie Polski. Swoją działalność misyjną w 2019 roku realizowaliśmy na terenie całego kraju za pośrednictwem 
naszych jednostek terenowych dla bezdomnych zwierząt. Wierzymy, że tylko kompleksowe ujęcie problematyki związanej ze 
zwierzętami może w sposób realny i długoterminowy doprowadzić do poprawy ich losu. Dlatego też prowadzone przez nas 
działania mają szeroki zakres, w ramach, których zajmujemy się:
1) Społecznym Inspektoratem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce:
W 2019 roku na terenie całej Polski ponad 500 inspektorów społecznych poświęcając swój czas wolny oraz nierzadko i swoje 
własne finanse podjęło ponad kilka tysięcy interwencji mających na celu ochronę i pomoc zwierzętom. W sprawach, które tego 
wymagały, zgłaszali oni przestępstwa określone w Ustawie o Ochronie Zwierząt i reprezentowali tych, którzy głosu nie mają, 
jako oskarżyciele posiłkowi, nierzadko zbierając cały materiał dowodowy. W obliczu specyfiki przestępstw jakimi są te 
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popełniane wobec zwierząt, nasi inspektorzy w niektórych przypadkach byli jedyną formą ochrony dla naszych braci 
mniejszych. Staraliśmy się dotrzeć wszędzie tam, gdzie byliśmy potrzebni, dlatego nieustannie staramy się szkolić nowych 
inspektorów.
2) Prowadzeniem kampanii społecznych o zasięgach ogólnopolskich oraz lokalnych wraz z działalnością edukacyjną:
W 2019 roku przeprowadziliśmy lub współprowadziliśmy szereg kampanii o zasięgu krajowym m.in. „Zerwijmy łańcuchy" lub 
„Nie porzucaj!", które mają na celu uczulenie społeczeństwa na krzywdę zwierząt oraz przyczynienie się do poprawy ich losu 
poprzez zmianę mentalności przeciętnego obywatela oraz wprowadzenie zmian prawnych sprzyjających dobrostanowi 
zwierząt. Na poziomie lokalnym przedstawiciele naszych oddziałów uczestniczyli w kilkuset wydarzeniach promujących postawy 
przyjazne zwierzętom. Głęboko wierzymy, że działania te w wymierny sposób przyczyniają się do kreowania społeczeństwa 
czułego na krzywdę zwierząt i respektującego ich prawa oraz indywidualne potrzeby.
3) Prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt:
W 2019 roku prowadziliśmy 15 schronisk, trzy z nich prowadzone bezpośrednio przez Zarząd Główny TOZ w Polsce, są to 
kolejno:

    w Celestynowie
    w Mysłowicach
    we Wrocławiu

Pozostałe schroniska, prowadzone przez Oddziały TOZ w Polsce i są to kolejno:

    w Chorzowie
    w Częstochowie
    w Kiczarowie koło Stargardu
    w Koninie
    w Krotoszynie
    w Piotrkowie Trybunalskim
    w Radlinie koło Jarocina
    w Rozwarzynie koło Nakła nad Notecią
    w Słupsku
    w Sochaczewie
    w Sopocie
    w Zabrzu

W każdym z prowadzonych przez nas Schronisk pracujemy nad tym, aby przebywające w nim zwierzęta otrzymywały niezbędną 
pomoc weterynaryjną oraz czułą i troskliwą opiekę pozwalającą im na dojście do siebie i znalezienie nowych domów.
Działamy w myśl zasady, że schronisko jest czymś znacznie więcej niż „przechowalnią" zwierząt. Dobrze prowadzone Schronisko 
ma dawać trafiającym tam zwierzętom szansę na nowy dom, a jeżeli z różnych względów jest to niemożliwe, to powinno stać 
się dla nich domem. Każde zwierzę trafiające do nowego domu powinno być wysterylizowane, zaczipowane oraz zaszczepione. 
Jest to jedyny humanitarny sposób pozwalający na redukcję bezdomności zwierząt w Polsce. W ramach prowadzonych 
schronisk udało nam się pomóc w 2019 roku ponad 10.000 zwierząt.
4) Prowadzeniem programów opieki nad kotami wolno żyjącymi:
W 2019 roku przeprowadziliśmy szereg projektów własnych i na zlecenie gmin, mających na celu ochronę, opiekę oraz 
sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących. Dzięki tym działaniom udaje nam się utrzymywać w równowadze kruche miejskie 
ekosystemy, których koty są często bardzo ważnym elementem. Dzięki akcjom dokarmiania połączonym z obligatoryjnymi 
sterylizacjami i kastracjami udaje nam się zarówno minimalizować cierpienie kotów oraz poprawiać ich warunki bytowania. 
Ponadto w wielu miejscach w Polsce można zauważyć budki dla kotów ustawionych przez Oddziały TOZ w Polsce.
Cały czas pamiętamy, że koty wolno żyjące pomimo tego, że nie są zwierzętami domowymi to bez pomocy człowieka sobie nie 
poradzą.
5) Aktywną współpracą międzynarodową:
Czynnie działaliśmy również w EU Dog and Cat Alliance w grupie zrzeszającej organizacje pro zwierzęce z Unii Europejskiej. 
Rozpoczęliśmy również prace w ramach grup Pet Advertising Advisory Group mających na celu opracowanie nieformalnych 
rozwiązań przy współpracy z serwisami ogłoszeniowymi, na których wystawiane są zwierzęta na sprzedaż.
6) Promowaniem czynnego wolontariatu na rzecz zwierząt:
W 2019 roku w naszych działaniach na rzecz zwierząt pomagało nam kilka tysięcy wolontariuszy oraz osób dobrej woli. Każdego 
roku w naszych schroniskach oraz w naszych oddziałach pomagają nam ludzie dobrej woli, którzy poświęcają swój wolny czas, 
aby pomóc nam pomagać przy zwierzętach.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

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

405081

315

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Edukacja Humanitarna dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Promocja właściwych postaw wobec 
zwierząt poprzez organizowanie imprez 
plenerowych, pogadanek w szkołach na temat 
właściwej opieki nad zwierzętami, prowadzenia 
działań zmierzających do humanitarnego 
zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt. 
Prowadzenie kampanii społecznych o zasięgu 
ogólnopolskim oraz lokalnym wraz z 
działalnością edukacyjną m.in. akcje „Zerwijmy 
łańcuchy" lub „Nie porzucaj!", które mają na 
celu uczulenie społeczeństwa na krzywdę 
zwierząt oraz przyczynienie się do poprawy ich 
losu.

94.99.Z 1 174 124,36 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Koszty związane z prowadzeniem schronisk dla 
bezdomnych zwierząt. W każdym z 
prowadzonych przez nas Schronisk pracujemy 
nad tym, aby przebywające w nich zwierzęta 
otrzymywały niezbędną pomoc weterynaryjną 
oraz czułą i troskliwą opiekę pozwalającą im na 
dojście do siebie i znalezienie nowych domów.
Działamy w myśl zasady, że schronisko jest 
czymś znacznie więcej niż „przechowalnią" 
zwierząt. Dobrze prowadzone Schronisko ma 
dawać trafiającym tam zwierzętom szansę na 
nowy dom, a jeżeli z różnych względów jest to 
niemożliwe, to powinno stać się dla nich 
domem. Każde zwierzę trafiające do nowego 
domu powinno być wysterylizowane, 
zaczipowane oraz zaszczepione. Jest to jedyny 
humanitarny sposób pozwalający na redukcję 
bezdomności zwierząt w Polsce.

94.99.Z 663 468,20 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Koszty związane z leczeniem zwierząt. W 2019 
roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 
Polsce przeprowadziło szereg projektów 
mających na celu leczenie zwierząt bezdomnych 
oraz tych zwierząt, których właściciele nie byli w 
stanie opłacić leczenia swoich podopiecznych. 
Cały czas pamiętamy, że koty wolno żyjące 
pomimo tego, że nie są zwierzętami domowymi 
to bez pomocy człowieka sobie nie poradzą 
dlatego działacze Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce odławiają te koty, które 
wymagają leczenia i poddają je opiece 
weterynaryjnej, a po zakończeniu leczenia 
zwierzęta te trafiają z powrotem do miejsc 
swojego bytowania.

94.99.Z 433 666,07 zł
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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

Koszty związane z prowadzeniem schronisk 
dla bezdomnych zwierząt. W każdym z 
prowadzonych przez nas Schronisk 
pracujemy nad tym, aby przebywające w 
nich zwierzęta otrzymywały niezbędną 
pomoc weterynaryjną oraz czułą i troskliwą 
opiekę pozwalającą im na dojście do siebie i 
znalezienie nowych domów. Działamy w 
myśl zasady, że schronisko jest czymś 
znacznie więcej niż „przechowalnią" 
zwierząt. Dobrze prowadzone Schronisko 
ma dawać trafiającym tam zwierzętom 
szansę na nowy dom, a jeżeli z różnych 
względów jest to niemożliwe, to powinno 
stać się dla nich domem. Każde zwierzę 
trafiające do nowego domu powinno być 
wysterylizowane, zaczipowane oraz 
zaszczepione. Jest to jedyny humanitarny 
sposób pozwalający na redukcję 
bezdomności zwierząt w Polsce.

94.99.Z 0,00 zł

2
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Koszty związane z leczeniem zwierząt. W 
2019 roku Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce przeprowadziło 
szereg projektów mających na celu leczenie 
zwierząt bezdomnych oraz tych zwierząt, 
których właściciele nie byli w stanie opłacić 
leczenia swoich podopiecznych. 
Cały czas pamiętamy, że koty wolno żyjące 
pomimo tego, że nie są zwierzętami 
domowymi to bez pomocy człowieka sobie 
nie poradzą dlatego działacze Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce odławiają 
te koty, które wymagają leczenia i poddają 
je opiece weterynaryjnej, a po zakończeniu 
leczenia zwierzęta te trafiają z powrotem 
do miejsc swojego bytowania.

94.99.Z 0,00 zł

3
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Koszty związane ze wspieranie programów 
zapobiegania bezdomności zwierząt. W 
2019 roku Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce przeprowadziło 
szereg projektów własnych i na zlecenie 
gmin, mających na celu ochronę, opiekę 
oraz sterylizację i kastrację kotów wolno 
żyjących. Dzięki tym działaniom udaje nam 
się utrzymywać w równowadze kruche 
miejskie ekosystemy, których koty są często 
bardzo ważnym elementem. Dzięki akcjom 
dokarmiania połączonym z obligatoryjnymi 
sterylizacjami i kastracjami udaje nam się 
zarówno minimalizować cierpienie kotów 
oraz poprawiać ich warunki bytowania.

94.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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5 290 078,37 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 659 441,43 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 21 625 165,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 030 342,53 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 387 299,92 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 60 271,77 zł

e) pozostałe przychody 147 250,96 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 999 225,05 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

8 659 441,43 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 676 420,33 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 2 643 821,83 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 932 868,06 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: 19 271 619,56 zł 2 932 868,06 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

15 800 885,09 zł 2 925 280,28 zł

2 663 546,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 719,83 zł

693 953,96 zł

110 514,58 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. Zapobieganie bezdomności zwierząt, promocja 
właściwych postaw. Prowadzenie działalności propagandowej w zakresie ochrony zwierząt oraz 
ochrony środowiska. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, zaniedbywania.
Sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony
zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony 
zwierząt Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw 
oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

2 914 551,03 zł

7 587,78 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 295 303,42 zł 59 839,50 zł

w 
tym:

80 211,52 zł

4 866 486,20 zł

1 834 799,96 zł

205 219,95 zł

0,00 zł

12 507,42 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 3 229 457,44 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -276 246,18 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)

150 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)

115,80 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: prowizje od operacji bankowych - krajowych

nie korzystała

18 984,00 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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101 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

2 216 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

1 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)

121 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

22 osób

99 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 900 693,85 zł

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

5 900 693,85 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)  

1 959,06 zł

1 186 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)

416 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 28 osób

388 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

182 osób

1 004 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 018 580,12 zł

3 700 012,00 zł

- nagrody

- premie

30 177,55 zł

718 992,67 zł

- inne świadczenia 569 397,90 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 882 113,73 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 237 408,50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 663 285,35 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Bytom

sterylizacja i kastracja kotów 
wolno bytujących

Urząd Miasta Bytomia 5 000,00 zł

2 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami z Gminy 
Janiesiec

Opieka nad zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę Jasieniec

Gmina Jasieniec 99 900,00 zł

3 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Opieka nad zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Sobienie Jeziory 27 600,00 zł

4 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Opieka nad zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Izabelin 2 000,00 zł

5 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Opieka nad zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Miasto Józefów

Miasto Józefów 34 270,00 zł

6 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Opieka nad zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Wiązowna 46 800,00 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

10 915,22 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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7 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Opieka nad zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Kołbiel 42 800,00 zł

8 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Opieka nad zwierzętami w 
schronisku powierzonymi przez 
Gminę

Gmina Celestynów 42 500,00 zł

9 Sprawowanie opieki nad 
kotami wolno żyjącymi na 
terenie Gminy Miasto 
Chełmno

Zmniejszenie populacji, 
kontrola stanu zdrowia 
zwierząt, zapewnienie 
systematycznego dokarmiania, 
zapobieganie 
rozprzestrzeniania się 
pasożytów i chorób u zwierząt

Burmistrz Miasta Chełmna 12 000,00 zł

10 Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Pyskowice do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Pyskowice do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Gmina Pyskowice 15 300,00 zł

11 Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Podegrodzie do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Podegrodzie do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Gmina Podegrodzie 13 500,00 zł

12 Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Koziegłowy do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Koziegłowy do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Gmina Koziegłowy 33 600,00 zł

13 Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Dąbrowa Górnicza do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie

Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Dąbrowa Górnicza do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie

Gmina Dąbrowa Górnicza 302 764,23 zł

14 Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Siemianowice Śląskie do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie

Przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Siemianowice Śląskie do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie

Gmina Siemianowice Śląskie 122 925,00 zł

15 Wyłapywanie i 
przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy 
Sławków do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Wyłapywanie i przyjmowanie 
bezdomnych zwierząt z terenu 
gminy Sławków do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Gmina Sławków 88 333,30 zł

16 Wyłapywanie i 
przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt z terenu  gminy 
Świętochłowice do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie

Wyłapywanie i przyjmowanie 
bezdomnych zwierząt z terenu 
gminy Świętochłowice do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie

Gmina Świętochłowice 229 268,28 zł

17 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Chorzowie

Wyłapywanie i przyjmowanie 
do schroniska zwierząt

Miasto Chorzów 486 243,96 zł

18 Ograniczanie populacji 
bezdomnych zwierząt 
poprzez sterylizację i 
kastrację zwierząt 
domowych

Ograniczanie populacji 
bezdomnych zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych

Gmina Człuchów 3 000,00 zł
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19 Ochrona zwierząt z terenu 
gminy Goleniów

Sterylizacja,  leczenie zwierząt i 
opieka nad zwierzętami

Gmina Goleniów 50 000,00 zł

20 Ochrona i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami

Poprawa bytowania kotów 
wolno żyjących i psów 
porzuconych/zagubionych

Gmina Jawor 10 000,00 zł

21 ZWIERZĘCY ŚWIAT OCZAMI 
MŁODEGO ARTYSTY -
organizacja konkursów 
artystycznych dla dzieci i 
młodzieży z terenu miasta 
Jaworzna

Działania w zakresie 
upowszechniania praw zwierząt 
poprzez organizację imprez 
kulturalnych

Urząd Miejski w Jaworznie 1 000,00 zł

22 ŚWIAT CZTERECH ŁAP - 
organizacja spotkań i imprez 
edukacyjnych dla 
mieszkańców miasta 
Jaworzna - edycja 2019

Działania edukacyjne w zakresie 
praw zwierząt i ekologii

Urząd Miejski w Jaworznie 3 500,00 zł

23 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Kiczarowie

Zapobieganie bezdomności i 
zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców

Urząd Miasta Stargard 529 000,00 zł

24 Dotacja celowa Pomoc i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami w 
ramach Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019

Miasto Konin 70 000,00 zł

25 Dotacja celowa Kastracja i leczenie kotów 
wolno żyjących w ramach 
Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019

Miasto Konin 90 000,00 zł

26 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 320 000,00 zł

27 Zmniejszanie populacji 
bezdomnych kotów poprzez 
ich sterylizację i kastrację, 
leczenie kotów

Zmniejszenie populacji 
bezdomnych kotów

Gmina Miejska Kętrzyn 5 000,00 zł

28 Opieka nad kotami Kastracja, leczenie kotów przez 
Oddział w Kościanie TOZ w 
Polsce

Gmina Śmigiel 3 000,00 zł

29 Opieka nad kotami Kastracja, leczenie kotów przez 
Oddział w Kościanie TOZ w 
Polsce

Gmina Miejska Kościan 6 000,00 zł

30 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Krotoszynie

Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Krotoszynie

Związek Międzygminny EKO 
SIÓDEMKA

183 000,00 zł

31 Akcesoria dla zwierząt Akcesoria dla zwierząt Miasto Legnica 662,45 zł

32 Karma dla zwierząt karma dla zwierząt Miasto Legnica 21 254,55 zł

33 Sterylizacja, kastracja, 
leczenie zwierząt

Sterylizacja, kastracja, leczenie 
zwierząt

Miasto Legnica 31 083,00 zł
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34 Zapewnienie opieki 
zwierzętom bezdomnym z 
terenu miasta Mysłowice

Zapewnienie opieki zwierzętom 
bezdomnym z terenu miasta 
Mysłowice. Elektroniczne 
znakowanie zwierząt. 
Obligatoryjna sterylizacja i 
kastracja. Szczepienia 
przeciwko chorobom zakaźnym 
i przeciwko wściekliźnie. 
Znajdowanie domów 
zwierzętom bezdomnym.

Urząd Miasta Mysłowice 300 000,00 zł

35 Karma dla kotów Dokarmianie wolno żyjących 
kotów w miejscach ich 
bytowania przez karmicieli

Urząd Miasta Nowego Sącza 4 000,00 zł

36 Opieka nad zwierzętami w 
ekosystemie Paczkowa

Leczenie i dokarmianie zwierząt 
wolno żyjących w Paczkowie 
przez Oddział w Opolu TOZ w 
Polsce

Burmistrz Gminy Paczków 2 000,00 zł

37 Cztery łapy w domu Prowadzenie domów 
tymczasowych na terenie Opola

Prezydent Miasta Opole 7 000,00 zł

38 Ptaki w mieście Leczenie i dokarmianie ptaków 
żyjących w Opolu

Prezydent Miasta Opole 7 000,00 zł

39 Kocia stołówka Dokarmianie kotów wolno 
żyjących w Opolu

Prezydent Miasta Opole 7 000,00 zł

40 Kocia lecznica Leczenie kotów wolno żyjących 
w Opolu

Prezydent Miasta Opole 7 000,00 zł

41 Opieka nad bezdomnymi 
kotami

Zmniejszenie populacji kotów 
bezdomnych

Urząd Miasta Oświęcim 3 000,00 zł

42 Dokarmianie kosztów wolno 
żyjących

Dokarmianie kosztów wolno 
żyjących

Gmina Piła 6 000,00 zł

43 Zapobieganie bezdomności 
kotów na terenie Gminy Piła

ograniczanie bezdomności 
zwierząt

Gmina Piła 10 000,00 zł

44 Zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta 
Płock w 2019 r.

Zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta 
Płock w 2019 r.

Urząd Miasta Płock 20 000,00 zł

45 Ochrona zwierząt Działania w zakresie ochrony 
bezdomnych zwierząt na 
terenie gminy Police oraz 
edukację wśród mieszkańców 
gminy związaną z ochroną 
bezdomnych zwierząt.

Burmistrz Gminy Police 32 000,00 zł

46 Prowadzenie i obsługa 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Radlinie koło 
Jarocina z terenu gmin 
Jarocin, Jaraczewo, Żerków, 
Pępowo, Pogorzela, Koźmin 
Wielkopolski, Roraże, Milicz, 
Dobrzyca

opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Gmina Jarocin 505 000,00 zł

47 Zapewnianie opieki 
zwierzętom bezdomnym i 
zapobieganie bezdomności 
zwierząt poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
zwierząt w Słupsku w okresie 
od 1 listopada 2019
r. do 31 sierpnia 2021 r.

Zapewnianie opieki zwierzętom 
bezdomnym i zapobieganie 
bezdomności zwierząt poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
zwierząt w Słupsku w okresie od 
1 listopada 2019 r. do 31
sierpnia 2021 r.

Miasto Słupsk 31 931,00 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)

48 Zapewnienie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i 
zapobieganie bezdomności 
zwierząt poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
zwierząt w okresie od 1 
września 2018 roku do 31 
sierpnia 2019 roku

Zapewnienie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i 
zapobieganie bezdomności 
zwierząt poprzez prowadzenie 
schroniska dla zwierząt w 
okresie od 1 września 2018
roku do 31 sierpnia 2019 roku

Miasto Słupsk 366 664,00 zł

49 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Sopocie

Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Sopocie

Urząd Miasta Sopot 596 620,00 zł

50 Sterylizacja jesienna sterylizacja zwierząt z terenu 
Sopotu

Urząd Miasta Sopot 10 000,00 zł

51 Sterylizacja wiosenna sterylizacja zwierząt z terenu 
Sopotu

Urząd Miasta Sopot 10 000,00 zł

52 Program kastracji i 
sterylizacji

Sterylizacja i kastracja kotów Gmina Miejska Starogard Gdański 12 100,00 zł

53 Pomoc lekarsko 
weterynaryjna dla wolno 
żyjących kotów z terenu 
Gminy Miasto Szczecin

Pomoc lekarsko weterynaryjna 
dla wolno żyjących kotów z 
terenu Gminy Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin 80 279,55 zł

54 Domy Tymczasowe Domy Tymczasowe Gmina Miasto Świdnica 5 000,00 zł

55 Opieka nad zwierzętami Transport i opieka nad 
zwierzętami

Gmina Miejska Świdwin 1 320,00 zł

56 Prowadzenie działań i 
inicjatyw edukacyjnych w 
zakresie ochrony zwierząt 
oraz zapobiegania ich 
bezdomności

Przeprowadzanie spotkań 
edukacyjnych w przedszkolach

Gmina Miejska Turek 2 000,00 zł

57 Sterylizacja i kastracja, domy 
tymczasowe

Sterylizacja i kastracja Urząd Miasta Warszawy 5 500,00 zł

58 Zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom na 
terenie gminy Wrocław

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

Gmina Wrocław 3 000 000,00 zł

59 Wspieranie programów 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt

Wspieranie programów 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt

Burmistrz Wyszkowa 20 000,00 zł

60 Mały grant w zakresie 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska

Mały grant w zakresie 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska

Gmina Zawiercie 6 790,00 zł

61 Dotacja - Parada psów Dotacja - Parada psów Gmina Zawiercie 3 800,00 zł

62 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

Gmina Zawiercie 10 000,00 zł

63 Sterylizacje zwierząt 
właścicielskich

Wykonanie zabiegów 
sterylizacji zwierząt 
posiadających właściciela przez 
Oddział w Ząbkowicach Śląskich

Gmina Złoty Stok 5 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach

Gmina Świerklaniec 20 600,00 zł

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

Gmina Miasta Jaworzna 89 485,25 zł

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

Gmina Poraj 4 702,44 zł

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

Gmina Świerklany 14 000,00 zł

5 Przeprowadzanie interwencji w przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia 
właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla 
bezdomnych psów z terenu Miasta Sławno.

Miasto Sławno 11 500,00 zł

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

Gmina Ustka 18 100,00 zł

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

Gmina Trzebielino 9 510,00 zł

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

Gmina Postomino 18 200,00 zł

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

Gmina Słupsk 56 100,00 zł

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

Gmina Kobylnica 13 800,00 zł

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

Miasto Ustka 11 200,00 zł

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

Gmina Damnica 22 700,00 zł
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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

Łukasz Balcer - Prezes Zarządu 
Głównego TOZ w Polsce

Michał Dąbrowski - Prezes Zarządu 
Głównego TOZ

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku 4

2 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach 4

3 Urząd Gminy Sławków 1

4 Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1

5 Urząd Miasta Stargard 12

6 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie 4

7 Urząd Miasta Konina 3

8 Państwowa Inspekcja Weterynaryjna w Koninie 6

9 Gmina Miejska Kętrzyn 2

10 Państwowa Inspekcja Weterynaryjna w Tychach 3

11 Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach 2

12 Powiatowy Inspektor Weterynarii w Nakle 2

13 Urząd Miejski w Stargardzie 1

14 Biuro ochrony Środowiska w Warszawie 2

15 Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia 1

16 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu 2

17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

18 Biuro Wrocław Bez Barier Urzędu Miejskiego Wrocławia 2

19 Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Łasku 1
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