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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-08-31

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CHORZÓW

Powiat M. CHORZÓW

Ulica ANTONIÓW Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość CHORZÓW Kod pocztowy 41-508 Poczta CHORZÓW-MACIEJKOWICE Nr telefonu 
733085384,73308

Nr faksu E-mail fundacjasosdlazwierzat@wp.pl Strona www www.fundacjasosdlazwierzat.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-07-30

2009-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24069950500000 6. Numer KRS 0000285182

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JAROSŁAW MOTAK PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

ANETA MOTAK CZŁONEK ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

AGNIESZKA NOWAK PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

MAJA GŁOWACKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

BOŻENA KASZUBA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

"FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Opieka nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi 
pomocy.
2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Powszechna edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz 
humanitarnego traktowania zwierząt.
4. Działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych i 
gospodarskich.
5. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących.
6. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.
7. Ochrona Środowiska naturalnego.
8. Popieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody 
rehabilitacyjnej, w wybranych schorzeniach fizycznych i psychicznych u 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

A.) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 
1. Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt.
2. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do 
kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim 
zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym.
3. Działalność adopcyjna – wyszukiwanie domów dla bezdomnych, 
bezpańskich zwierząt.
4. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 
w tym realizowanie programu kastracji.
5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
6. Prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc 
ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt towarzyszących i 
gospodarskich.
7.  Prowadzenie schronisk, miejsc rehabilitacji dla dzikich zwierząt.
8. Działania na rzecz ochrony zwierząt dzikich udomowionych, 
towarzyszących i gospodarskich.
9. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 
10. Popieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody 
rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach fizycznych i psychicznych u 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez organizowanie i prowadzenie 
zajęć animaloterapeutycznych w szczególności przy udziale koni, kotów i 
psów.
11. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

B.) Działalność odpłatna pożytku publicznego: 
1. Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt.
2. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do 
kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim 
zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym.
3. Działalność adopcyjna – wyszukiwanie domów dla bezdomnych, 
bezpańskich zwierząt.
4. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 
w tym realizowanie programu kastracji.
5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
6. Prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc 
ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt towarzyszących i 
gospodarskich.
7.  Prowadzenie schronisk, miejsc rehabilitacji dla dzikich zwierząt.
8. Działania na rzecz ochrony zwierząt dzikich udomowionych, 
towarzyszących i gospodarskich.
9. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 
10. Popieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody 
rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach fizycznych i psychicznych u 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez organizowanie i prowadzenie 
zajęć animaloterapeutycznych w szczególności przy udziale koni, kotów i 
psów.
11. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Najważniejsze działania :

1. Najważniejsza sferą działań naszej Fundacji w 2020 roku, było prowadzenie schroniska dla psów i kotów.  Przytulisko –  „ PSIA 
CHATA” (numer weterynaryjny24633401) przyjmowało podopiecznych zarówno w ramach prowadzonej działalności statutowej 
 nieodpłatnej jak i odpłatnej . W 2020  roku w tym miejscu pomoc i opiekę uzyskało 160 psów i 22 koty.  Całkowita ilość psów, 
którym udzieliliśmy pomocy w ramach działań statutowych odpłatnych i nieodpłatnych w schronisku i poza nim (poprzez hotele 
dla psów, szkolenie, domy tymczasowe) to 231 psów i 72 koty.  W 2020 roku zauważyliśmy spadek o blisko 50 procent zwierząt 
wałęsających się,  bezdomnych. Uważamy, że ma to związek z izolacją, zakazem przemieszczają się, lockdownem.  Schronisko 
udzieliło pomocy także innym gatunkom zwierząt  poprzez przyjęcie, leczenie i oddanie do adopcji (królikom, szczurom, 
świnkom morskim). W Psiej Chacie psy przebywały w pojedynczych boksach. Mają możliwość codziennego wyjścia na spacer, 
korzystania z wybiegów, zabawy z innymi psami. Dzięki temu w naszym schronisku zagryzienia nie zdarzają się nigdy.  Uczymy 
psy podróżowania samochodem, zachowania czystości, poprawnego zachowania  itp.  Staramy się, aby pobyt w schronisku nie 
był dla zwierząt niszczący  i destrukcyjny. Aktywnie poszukiwaliśmy nowych opiekunów dla zwierząt. Tylko bezpośrednio ze 
schroniska przekazano do nowych domów 126 psów i 15 kotów. Realizowaliśmy także adopcję z hotelików i domów 
tymczasowych. Takich adopcji było -  39 psów i  8 kotów.  Adopcja zwierząt była i jest ważnym elementem działania naszego 
schroniska.  Wszystkie zwierzęta, które przebywały pod opieką fundacji zostały oznakowane poprzez implantacje mikroczipu,  
zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym innym niż wścieklizna (3-7 chorób zakaźnych) i wściekliźnie, W przypadku kotów 
wykonywaliśmy testy na obecność chorób zakaźnych. Kastrujemy wszystkie psy i koty  obu płci, jeżeli ich stan zdrowia na to 
pozwala. Niekastrowane były jedynie te zwierzęta, których wiek lub stan zdrowia  (także stan psychiczny – np. agresja lękowa) 
na to nie pozwoliłaqqqqs. Posiadaliśmy w 2020 roku 2 umowy z lecznicami weterynaryjnymi w zakresie stałej opieki w tym 
całodobowej, korzystaliśmy także z innych lecznic na terenie kraju, jeżeli była taka potrzeba. Korzystaliśmy z specjalistów w 
zakresie kardiologii, ortopedii, okulistyki i dermatologii.  Dbaliśmy o to, aby pobyt psów w naszym schronisku był bezpieczny. 
Nasze schronisko otrzymało kolejne 15 nowych kojców dla psów, gdzie psy przebywają pojedynczo. Zakupiliśmy duży basen 
wraz z profesjonalna pompą do filtracji wody. Dzięki temu w upalne dni, psy mogą korzystać z kąpieli i zabaw w wodzie.  
Przenieśliśmy gabinet weterynaryjny do nowego budynku. Gabinet wzbogacił się w aparat USG. Niestety ze względu na covid 
oraz obecność dzikiego lokatora na naszym terenie, wstrzymaliśmy  prace remontowe. Schronisko było systematycznie 
kontrolowane przez Inspekcje Weterynaryjną w zakresie dobrostanu zwierząt i funkcjonowania schroniska. Przeprowadzono 
dwie  kontrole bieżące i jedną dodatkową. Dały one wynik pozytywny – bez uwag.  

2. Przez kolejny rok prowadziliśmy gospodarstwo rolne fundacji (numer ewidencyjny 064872182). Posiadamy miejsce dla koni, 
kucyków kóz i świń. Po opieką mamy liczną grupę gołębi latających i nie latających. Na miejscu w naszej Fundacji przebywało 14
 koni. Powiększył się pogłowie kóz – w 2020 roku  mieliśmy pod opieką 12 kóz.  Gospodarstwo było kontrolowane raz w ciągu 
roku prze PIW i ARIMR w zakresie dobrostanu zwierząt i prawidłowości prowadzenia dokumentacji. Wynik kontroli bez uwag. 
Zakupiliśmy ogrodzenia elektryczne oraz drewniane, do ogrodzenia wybiegów dla koni. Zakupiliśmy dwie małe drewniane 
stajnie, w których mieszkają nasza świnka oraz kozy. Prace ułatwia bardzo zakupione w 2020 roku urządzenie - koparko - 
ładowarka.  Jest ona użytkowana jako „traktor”. Pomaga ona w sprzątaniu obornika ale także w zaopatrzeniu zwierząt  w siano i 
słomę (w balotach). Dzięki niej mogliśmy uczynić przejezdną drogę do naszej Fundacji, utwardzić ją itd. 

3. Kastrowaliśmy koty dziko-żyjące. Działania te koncentrowaliśmy szczególnie na terenie Śląska oraz Opolszczyzny. Wykonano 
łącznie 52 zabiegi kastracji kotek i kocurów. Zabiegi te były finansowane przez naszą Fundacje. Oprócz takich zabiegów, 
pomagaliśmy podczas akcji kastracyjnych prowadzonych przez Urzędy Miast w Katowicach i Chorzowie poprzez wypożyczanie 
klatek żywołownych. Zakupiliśmy kolejne, nowe klatki do odławiania. Kastrowaliśmy psy właścicielskie. Takich zabiegów 
wykonano 24, na terenach wsi województwa opolskiego i śląskiego. Przekazaliśmy dla kotów dziko-żyjących kolejnych 10 
dwupiętrowych, ocieplonych budek.

4. W  ramach działań mających na celu poprawę warunków życia zwierząt na terenach wiejskich wykonaliśmy zabiegi kastracji u 
10 suk, 8 psów. Przekazaliśmy 12 ocieplonych nowych bud, w zamian za „odpięcie psa z łańcucha”. Ta akcja jest kontynuowana 
już czwarty rok. W przypadkach uzasadnionych pomagaliśmy finansowo w leczeniu zwierząt mających właścicieli. Pomoc taka 
była uzasadniona złym stanem zdrowia zwierzęcia, wysokimi kosztami leczenia i złą sytuacją materialną opiekunów. 
Pomogliśmy w leczeniu specjalistycznym 3 psów, 4 kotów właścicielskich.

5. Z powodu sytuacji pandemii, ograniczeń  nie wykonywaliśmy działań  interwencyjnych w zakresie ochrony siedlisk ptaków, 
podczas robót budowlanych - termomodernizacyjnych. Zauważyliśmy duży wzrost świadomości  i  nasze interwencje w tym 
zakresie są coraz mniej potrzebnie. Ważnym elementem ochrony dzikiej przyrody, były także działania skierowane do 
ograniczenia i wyeliminowania  działań kłusowników, na terenie podlegającego ochronie zespołu krajobrazowego „Żabie Doły”, 
gdzie mamy swoja siedzibę.  Patrolując teren Żabich Dołów ujawniliśmy i  zlikwidowaliśmy  kilkadziesiąt pułapek, wnyków, sideł 
zastawionych na dzika zwierzynę (na sarny, dziki i bażanty). Aby ułatwić poruszanie się po terenie Żabich Dołów zakupiliśmy 
mały pojazd elektryczny. Niestety mimo patroli, sprawdzania i kontroli corocznie odnajdujemy sidła i pułapki. Działania 
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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)

W 2020 roku pomoc uzyskało 231 psów i 72 koty, 1 papuga, 1 wiewiórka, 1 zając i 18 gołębi. 
Podlotów ptaków  - 12. Odkarmionych i wypuszczonych zostało 38 jerzyków. W gospodarstwie  
14 koni i 12 kóz. 52 kotki i kocury dziko żyjące zostały poddane kastracji. Kastracja 18 suczek i 
psów właścicielskich. Leczenie  3 psów i 4 kotów posiadających właściciela, 18 koni 
właścicielskich których opiekunowie trafili do szpitala z powodu ciężkiego przebiegu COVID. 
(bezpośrednio 60 osób)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1000

26

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

będziemy kontynuować. Nadal  przygotowujemy się do uruchomienia pod nadzorem RDOŚ ośrodka rehabilitacji dzikich 
zwierząt. Doraźnie w 2020 roku poszkodowanym ptakom leczyliśmy urazy. Pomocy udzieliliśmy poprzez lecznice weterynaryjną 
z którą współpracujemy, 18 gołębiom, 38 jerzykom, 12 podlotom, 1 papudze falistej,  1 zającowi, 1 wiewiórce. Zwierząt 
objętych ochroną gatunkową nie przetrzymywaliśmy w swojej siedzibie, a jedynie udzielaliśmy pomocy weterynaryjnej 
(dozwolonej prawem). Następie opiekę przejmowały miejsca do tego uprawnione  - schroniska dla jeży, ośrodki rehabilitacji 
dzikich zwierząt oraz osoby mające prawo do odkarmiania ptaków (za zgodą RDOŚ). Dążymy do utworzenia Ośrodka 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Posiadamy decyzję Rady Miasta Chorzów , zezwalającą nam na utworzenie takiego miejsca w 
naszej lokalizacji. 

6. W 2020 roku, udzieliliśmy  pomocy doraźnej w miejscach gdzie zalania i podtopienia oraz silny wiatr, spowodowały strat,. 
Ilość takich zdarzeń z roku na rok wzrasta.  Pomoc ta dotyczyła psów i kotów, ale także zwierząt gospodarskich. 
Przygotowujemy się do takich akcji poprzez zgromadzenie dużej ilości słomy, siana i owsa (oprócz ilości na zaspokojenie potrzeb 
naszych zwierzą). Zniszczeniu ulegają podczas takich zdarzeń, także zapasy paszy. Wiemy z doświadczenia, że podczas 
kataklizmu zwierzęta na takich ternach, są często pozostawione są same sobie ponieważ ich opiekunowie zajmują się 
ratowaniem siebie, swoich dzieci oraz dobytku. Często zabezpieczają jedynie te zwierzęta, które stanowią dużą wartość – stada 
świń, kóz, owiec.  W 2020 roku przekazaliśmy 10 nowych bud dla psów z miejsc poszkodowanych. Rozdawaliśmy karmę dla 
psów i kotów. Rozdaliśmy 1,5 tony karmy suchej o oraz puszek dla psów i kotów.   Zakupiliśmy i przekazaliśmy jako pomoc 
doraźną 2000 kostek słomy oraz  tysiąc kostek i kilkadziesiąt balotów siana dla zwierząt gospodarskich, z zalanych terenów. 
Pomogliśmy w zabezpieczeniu stada 18 koni, których opiekunowie trafili do szpitala z powodu ciężkiego przebiegu COVID. 
Pandemia COVID spowodowała także, że udzieliliśmy pomocy w formie hotelowa nią psom osób dotkniętych chorobą, 
leczonych w szpitalach. Taka  formą pomocy objęliśmy 10 psów. 

7. Prowadziliśmy działania interwencyjne w zakresie wskazanym w  Ustawie o Ochronie Zwierząt. W 2020 roku reagując na 
zgłoszenia , pojęliśmy 28 interwencji dotyczących psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich. Interwencje prowadziliśmy z 
powodu pandemii głównie w miesiącach od stycznia do kwietnia 2020 roku.  W większości  wzorem lat ubiegłych udało się 
doprowadzić do poprawy dobrostanu zwierząt w ich dotychczasowych domach lub gospodarstwach.  W 4 sprawach 
występujemy jako oskarżyciele posiłkowi w sądach, jednak przez pandemię w 2020 roku rozprawy sądowe nie odbywały się.

8. W 2020 roku prowadziliśmy  w ramach działalności statutowej  nieodpłatnej zadania dogoterapeutyczne i 
hipoterapeutyczne. Przeprowadziliśmy łącznie  56 godzin zajęć grupowych oraz 32 godziny  zajęć indywidualnych.  Zajęcia te 
były prowadzone w domach  osób prywatnych, a także w naszej siedzibie i  ośrodku dogoterapii. Z powodu pandemii COVID, 
zamknięciem szkół i przedszkoli, prowadziliśmy zajęcia grupowe na wolnym powietrzu. Okres ścisłego lockdownu był jednak z 
takich działań wyłączony. W 2020 roku przeprowadziliśmy z powodu obostrzeń znacznie mniej zajęć niż w latach minionych.
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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

Prowadzenie schroniska, miejsca 
ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych 
zwierząt towarzyszących i gospodarskich. 
Działalność schroniska dla psów i kotów, 
zwierząt gospodarskich, małych zwierząt 
towarzyszących, zwierząt dzikich i ptaków. 
Działalność adopcyjna (sprawdzanie i kontrola 
przed adopcyjna, przygotowanie zwierząt do 
adopcji, transport zwierząt do domów 
adopcyjnych. Związane cele statutowe -
Działalność adopcyjna – wyszukiwanie domów 
dla bezdomnych, bezpańskich zwierząt. 
Prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego 
przetrzymania, domów tymczasowych miejsc 
ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych 
zwierząt towarzyszących -  gospodarskich. 
Prowadzenie schronisk, miejsc rehabilitacji dla 
dzikich zwierząt. Działania na rzecz ochrony 
zwierząt dzikich udomowionych, towarzyszących 
i gospodarskich

96.09.Z 128 871,50 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt. 
Utrzymanie zwierząt bez względu na ich wiek i 
schorzenia. Zapewnienie wszechstronnej opieki 
weterynaryjnej dla psów i kotów oraz 
pozostałych zwierząt. Pomoc dla zwierząt 
towarzyszących i gospodarskich właścicielskich 
poszkodowanych przez zdarzenia pogodowe i 
losowe. Leczenie zwierząt gospodarskich oraz 
ich szczepienia. Leczenie i kastracje zwierząt 
właścicielskich. Kastracja kotów wolno-żyjących. 
Prowadzenie DT dla psów i kotów i innych 
małych zwierząt towarzyszących. Powiązane 
cele statutowe - Leczenie poszkodowanych 
skrzywdzonych i porzuconych zwierząt. Działania 
zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt 
niechcianych, w tym realizowanie programu 
kastracji. Zwalczanie przejawów znęcania się 
nad zwierzętami. Działania na rzecz ochrony 
zwierząt dzikich

96.09.Z 124 829,68 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-31 5



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

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Stosowanie i upowszechnianie animaloterapii 
jako metody rehabilitacyjnej w wybranych 
schorzeniach fizycznych i psychicznych u dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, poprzez 
organizowanie i prowadzenie zajęć 
animaloterapeutycznych w szczególności przy 
udziale koni, kotów i psów Zajęcia te były 
prowadzone w domach osób prywatnych, a 
także w naszej siedzibie i ośrodku dogoterapii. Z 
powodu pandemii COVID, zamknięciem szkół i 
przedszkoli, prowadziliśmy zajęcia grupowe na 
wolnym powietrzu. Okres ścisłego lockdownu 
był jednak z takich działań wyłączony. 
Powiązane cele statutowe - Popieranie i 
upowszechnianie animaloterapii jako metody 
rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach 
fizycznych i psychicznych u dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych, poprzez organizowanie i 
prowadzenie zajęć animaloterapeutycznych w 
szczególności przy udziale koni, kotów i 
psówownu był jednak z takich działań 
wyłączony. Zajęcia te były prowadzone w 
domach  osób prywatnych, a także w naszej 
siedzibie i  ośrodku dogoterapii. Z powodu 
pandemii COVID, zamknięciem szkół i 
przedszkoli, prowadziliśmy zajęcia grupowe na 
wolnym powietrzu.  Odbiorcami działań były 
dzieci z autyzmem,, ze spektrum autyzmu, z 
schorzeniami narządów ruchu, z 
nadpobudliwością psychoruchową i  z 
dysfunkcją słuchu.

86.90.A 4 626,03 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 547 140,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 390 384,14 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 149 100,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

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

Opieka nad zwierzętami porzuconymi, 
bezdomnymi i potrzebującymi pomocy. W 
ramach działalności statutowej odpłatnej 
prowadzenie schroniska dla psów i kotów 
oraz zwierząt gospodarskich i małych 
dzikich, nie podlegających ochronie 
gatunkowej. Prowadzenie schroniska, 
gospodarstwa rolnego. Umowy z Gminami: 
Biała, Bobrowniki, Borów Czernica, 
Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Jelcz–Laskowice 
,Kolonowskie, Kondratowice, Lewin Brzeski, 
Lubsza, Lubrza, Murów, Olszanka, 
Pakosławice, Przeworno, Tarnów Opolski, 
Radłów, Rudziniec, Tułowice, Wądroże 
Wielkie, Zębowice, Chorzów, Katowice. W 
ramach te działalności pomoc uzyskało 101 
psów i 19 kotów. Opłaciliśmy  pracę 
techników weterynarii, opiekunów 
zwierząt. Wszystkie zwierzęta  które 
przebywały pod opieką schroniska zostały 
oznakowane poprzez implantacje 
mikroczipu, zostały zaszczepione przeciwko 
chorobom zakaźnym innym niż wścieklizna 
(3-7 chorób zakaźnych) i wściekliźnie, W 
przypadku kotów wykonywaliśmy testy na 
obecność chorób zakaźnych (Fip/Felv).

96.09.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-31 7



258 327,21 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 136 100,00 zł

e) pozostałe przychody 7 656,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 144 392,45 zł

2.4. Z innych źródeł 8 320,57 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 14 254,39 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 258 327,21 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

136 100,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

125 718,84 zł

5 056,00 zł

617,61 zł

0,00 zł

13 000,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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: 522 193,68 zł 258 327,21 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

371 367,26 zł 258 327,21 zł

132 605,38 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

18 221,04 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie schroniska, dla bezdomnych zwierząt towarzyszących i gospodarskich., miejsca 
ambulatoryjnego leczenia, domu tymczasowego dla psów i kotów, zwierząt gospodarskich, 
małych zwierząt towarzyszących, zwierząt dzikich i ptaków, funkcjonowanie bieżące. Działalność 
adopcyjna (sprawdzanie i kontrola przed adopcyjna, przygotowanie zwierząt do adopcji, transport 
zwierząt do domów adopcyjnych. W 2020 roku pomoc uzyskało 231 psów i 72 koty, 1 papuga, 1 
wiewiórka, 1 zając i 18 gołębi. 4 koni, 12 kóz Nasze schronisko otrzymało kolejne 15 nowych 
kojców dla psów, gdzie psy przebywają pojedynczo wymieniliśmy także podesty na których kojce 
są osadzone. Zakupiliśmy duży basen wraz z profesjonalna pompą do filtracji wody. Dzięki temu w 
upalne dni, psy mogą korzystać z kąpieli i zabaw w wodzie. Przenieśliśmy gabinet weterynaryjny 
do nowego budynku. Gabinet wzbogacił się w aparat USG. zakupiliśmy koparko-ładowarkę, która 
jest użytkowana także jako „traktor”. Zakupiliśmy ogrodzenia elektryczne oraz drewniane, do 
ogrodzenia wybiegów dla koni. Zakupiliśmy dwie małe drewniane stajnie, w których mieszkają 
nasza świnka oraz kozy. Postawione zostały gołębniki, w tym jeden z wolierą. Dzięki nim możemy 
opiekować się ptakami przed ich wypuszczeniem na wolność lub takimi które nie mogą zostać 
wypuszczone. Zainstalowaliśmy monitoring - Jest on systematycznie rozbudowywany

128 871,50 zł

2 Działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych i gospodarskich, mające na 
celu ograniczenie populacji zwierząt niechcianych i zwalczanie przejawów znęcania się nad 
zwierzętami Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt. Utrzymanie zwierząt bez względu na 
ich wiek i schorzenia, do czasu wyczerpania możliwości leczenia lub ich odejścia.. Zakupiliśmy i 
przekazaliśmy jako pomoc doraźną około kostek słomy oraz tysiąc kostek oraz kilkadziesiąt siana 
dla zwierząt gospodarskich z zalanych terenów. Zabezpieczyliśmy pokarm w postaci siana, słomy, 
paszy i suplementów dla zwierząt pod naszą bezpośrednią opieką. Pomogliśmy w zabezpieczeniu 
stada 18 koni i 10 psów, których opiekunowie trafili do szpitala z powodu ciężkiego przebiegu 
COVID. Leczenie wszystkich zwierząt pod naszą opieką w zakresie, który w obecnych czasach jest 
możliwy. Korzystaliśmy z specjalistów w zakresie kardiologii, ortopedii, okulistyki i dermatologii. 
Kastracja psów właścicielskich - zabiegów wykonano 18 -u 10 suk, 8 psów. Przekazaliśmy 12 
ocieplonych nowych bud, w zamian za „odpięcie psa z łańcucha”. Pomogliśmy w leczeniu 
specjalistycznym 3 psów, 4 kotów właścicielskich.

124 829,68 zł

3 W 2020 roku prowadziliśmy zajęcia dogoterapeutyczne i hipoterapeutyczne. Pracowaliśmy z 
końmi i psami. Najwięcej godzin zostało zrealizowanych w miesiącach styczeń – marzec oraz 
październik – grudzień. Przeprowadziliśmy łącznie 56 godzin zajęć grupowych oraz 32 godziny 
takich zajęć. Okres ścisłego lockdownu był jednak z takich działań wyłączony. Zajęcia te były 
prowadzone w domach osób prywatnych, a także w naszej siedzibie i ośrodku dogoterapii. Z 
powodu pandemii COVID, zamknięciem szkół i przedszkoli, prowadziliśmy zajęcia grupowe na 
wolnym powietrzu. Odbiorcami działań były dzieci z autyzmem,, ze spektrum autyzmu, z 
schorzeniami narządów ruchu, z nadpobudliwością psychoruchową i z dysfunkcją słuchu.

4 626,03 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł
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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 19 016,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 494,62 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)

3 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)

2,42 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 84 802,11 zł

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

84 802,11 zł

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

0,00 zł

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

2 243,49 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)  

2 600,00 zł

53 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

48 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

84 802,11 zł

74 879,11 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

9 923,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 74 879,11 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 9 923,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

12 523,00 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)

W naszej Fundacji zatrudnione były w 2020 roku 3 osoby 
na podstawie umów o pracę, na czas nieokreślony. W 
punkcie V.1.1 podano liczbę 3.  W punkcie V.1.2 w pytaniu 
o  przeciętną liczbę zatrudnionych w organizacji na 
podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
podano 2,42. Do wyliczenia przyjęliśmy, że w miesiącach 
od 09 sierpnia do 31 grudnia 2020 wynagrodzenie jednego 
z członków Zarządu Fundacji wypłacane było nie przez 
Fundację, ale przez ZUS. Członek Zarządu pobierał i 
pobiera świadczenie z ZUS z powodu przewlekłego 
leczenia onkologicznego.  W punkcie VI.4.  dotyczącym 
wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
podano kwotę 2243,49 zł, ponieważ kwotę łączna 
podzielono przez 2 osoby pełniące Funkcje w Zarządzie.  
Jedna z tych osób jednak od sierpnia do grudnia 
wynagrodzenia nie pobierała (z powodu choroby).  Jeden z 
Członków Zarządu otrzymał jednorazowo premię roczną. 
Została ona wypłacona w związku z działalnością 
schroniska dla zwierząt gospodarskich i dzikich - 
działalności statutowej nieodpłatnej.
Zarząd, zadania wynikające z Zarządzania Fundacją 
wykonuje na podstawie umów wolontariackich. Umowy o 
pracę dla członków Zarządu wynikają z realizowanych 
funkcji Kierownika Schroniska dla Zwierząt (Jarosław 
Motak), oraz dogoterapeuty, opiekuna zwierząt i 
pracownika biurowego (Aneta Motak). 
Wynagrodzenia podstawowe w umowach o pracę dla 
pracowników i zarządu w  naszej Fundacji, to "najniższa 
krajowa".

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

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

2 600,00 zł

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

1 Usługa odpłatnego 
przyjmowania zwierząt do 
schroniska Fundacji, w 
ramach działalności 
statutowej odpłatnej. 
Przyjmowane były psy, koty, 
małe zwierzęta nie objęte 
ochroną gatunkową, 
zwierzęta gospodarskie

Wypełnienie przez gminy 
zadania przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt - 
zapewnienie zwierzętom 
miejsca w schronisku i 
gospodarstwie rolnym

Nie otrzymaliśmy dotacji. 
Wykonywaliśmy działalność 
statutową odpłatną finansowaną 
przez środki jednostek samorządu 
terytorialnego - Urzędów Gmin! 
Urzędy Gmin: Biała, Bobrowniki, 
Borów, Czernica, Dąbrowa, Dobrzeń 
Wielki, Jelcz – Laskowice, 
,Kolonowskie, Kondratowice, Lewin 
Brzeski, Lubsza, Lubrza, Murów, 
Olszanka, Pakosławice, Polska 
Cerekiew, Przeworno, Tarnów 
Opolski, Radłów, Rudziniec, 
Tułowice, Wądroże Wielkie 
Zębowice. Z Gminą Chorzów, - 
współpracowaliśmy w ramach 
zapewnienia opieki zwierzętom 
gospodarskim i małym  - nieobjętym 
ochroną gatunkową.

136 100,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Usługi odpłatnego przyjmowania psów i kotów oraz zwierząt 
małych nie objętych ochroną gatunkową oraz zwierząt 
gospodarskich do schroniska Fundacji. Były to zamówienia nie 
przekraczające 30 000 Euro , dla każdej z gmin , a więc 
zamówienia podprogowe, "spoza ustawy", na podstawie art 4 
ust 8 ustawy z dnia 29.01.2014r., Prawo Zamówień 
Publicznych. Kwotę zamówień  i realizacji podano łącznie.

Urzędy Gmin Biała, Bobrowniki, 
Borów Czernica, Dąbrowa, Dobrzeń 
Wielki, Jelcz–Laskowice 
,Kolonowskie, Kondratowice, Lewin 
Brzeski, Lubsza, Lubrza, Murów, 
Olszanka, Pakosławice, Przeworno, 
Tarnów Opolski, Radłów, Rudziniec, 
Tułowice, Wądroże Wielkie, 
Zębowice, Chorzów, Katowice

136 100,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane i przyjęte przez Zarząd Fundacji w dniu 29.06.2021r. Rada Fundacji 
zatwierdziła kompletne sprawozdanie i udzieliła Zarządowi Fundacji absolutorium w dniu 30.06.2021r.  Datę tą 
podajemy przed wysłaniem zweryfikowanych sprawozdań do NIW, jako datę zatwierdzenia sprawozdania przez 
właściwy organ Fundacji - organ nadzoru . Kompletne sprawozdanie Finansowe , podpisane podpisami zaufanymi 
członków Zarządu Fundacji oraz Biura Rachunkowego zostało przesłane do Urzędu Skarbowego w Chorzowie w 
dniu 30.06.2021r. Zarząd został wybrany na kolejna kadencje w niezmienionym składzie w dniu 30.06.2021 rok, 
Rok 2020, był dla naszej Fundacji rokiem bardzo trudnym. Ze względu na pandemię nie mogliśmy prowadzić w 
pełnym zakresie zajęć hipoterapii oraz dogoterapii. Po raz pierwszy od  2010 roku, nie prowadziliśmy zajęć 
edukacyjnych w placówkach oświatowych, w Zakładzie Karnym oraz w naszej siedzibie. Z powodu pandemii od 
marca do końca roku 2020, zawiesiliśmy działania wolontariatu w naszym schronisku.  Nie prowadziliśmy akcji 
adopcyjnych oraz kwestarskich. Rok ten był także trudny ze względy na  fakt, że założycielka i członek Zarządu 
naszej Fundacji, od czerwca 2020 roku walczy z rakiem, przechodząc bardzo wyczerpujące i trudne leczenie. Mimo 
tych przeciwności losu, działaliśmy i staraliśmy się wykonywać swoje zadania statutowe najlepiej jak tylko to było 
możliwe.  22.04.2020 roku podpisaliśmy umowę dzierżawy terenu po byłej „RSP Maciejkowice”.  Przejęliśmy w 
dzierżawę 64 tys. m2 terenu oraz budynków. Niestety na naszym terenie i zabudowaniach pozostał  „dziki lokator”, 
który nie opuścił w wyznaczonym terminie obiektu oraz gruntu. Podmiot ten wraz z  końmi, korzysta z naszych 
zabudowań i mediów. Urząd Miasta w Chorzowie skierował do sądu pozew o jego  eksmisję, z powodu Covidu, 
jednak nadal czekamy na rozstrzygnięcie. Obecność dzikiego lokatora powoduje, że nie wstrzymujemy się z 
złożeniem wniosku o rejestrację ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt i nie możemy  rozwijać swojej działalności w 
zakresie przyjmowania kolejnych koni i zwierząt gospodarskich. Nie mamy możliwości aby rozstawić krytą  halę do 
hipoterapii oraz karuzeli dla koni. Zakupione ogrodzenia nie mogą być w pełni wykorzystane. Obawiamy się 
dewastacji i mienia i tego, że zwierzętom może stać się krzywda. Podmiot ten i jego konie korzystanie z wody i 
energii elektrycznej  na dostawę których umowy posiada nasza Fundacja. Ze względu na to, że jest tam kilkanaście 
do kilkudziesięciu (okresowo)  koni, nie zdecydowaliśmy się na razie na odcięcie mediów (wody i prądu). Czekamy, 
mając nadzieję, że już niedługo będziemy mogli działać bez przeszkód.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jarosław Motak - Prezes Zarządu 
Fundacji

Aneta Motak - Członek Zarządu 
Fundacji

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach 40-844, ul. Kossutha 11 2

2 ARIMR ul. Kopernika 2, 44-120 Pyskowice 1
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Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-31 15


