
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA WARTA GOLDENA TAMKA 49 11 00-355 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

n/a

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

 

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane Są do przepisów
wynikających z ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przewidziane dla jednostek mikro, zgodnie z art. 3
ust. la, pkt 2' Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w
pierwsżej ko|ejności przepisy w/w ustawy o rachunkowości. Na mocy art. 7 ust. Ża, art. 28a,
art. 48a, pkt 3, jednostka zobowiązuje się do ich przestrzegania tj. rezygnuje ze stosowania
zasady ostroŹności określonej w ustawie o rachunkowości. Nie wycenia aktywów i pasywów
wg wartości godziwej i skorygowanej ceny naby cia, nie sporządza zmian w
kapitale funduszu własnym. Jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących wattości aktywów i
pasywów.
Bilans:
Srodki trwałe wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy
amortyzacyjne. Środki trwałę umorzone będą proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, Z
zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji będą dostosowane do limitów Wznaczonych przez przepisy
podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia do 10 000,00 zł zaliczone będą do niskocennych
środków trwałych i zostaną umorzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Waltości niematerialne i prawne wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o
odpisy
amortyzacyjne. WNiP będą umarzane w równych kwotach, z zastosowaniem łącznego okresu
amoryzacji miesięcy.
Udziały i akcje w innych jednostkach i inne aktywatrwałę finansowe- wycenione według ceny
nąbycia'
Nalezności
Należności wycenione zostaą w kwocie wymagającej zapłatę.
Srodki pienięzne:
Srodki pienięzne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosźów czynne:
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne nie występują.
Fundusz własny:
Fundusz podstawowy, kapitał założycielki, fundusz zapasowy, rezerwowy tworzony w
przyszłych okresach
Zobowiązania'.
Zobowiązania wyceniane na dzień bilansowy są w kwocie wymagającej zapłaty
Inne rozliczenia międzyokresowe: rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne: - nie występują
Rachunek zysków i strat.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z zaŁącznikiem nr 4 do Ustawy o
Rachunkowości w wariancie porównawczym.

 

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-07-04

Marzena Trzcińska Warna Strzelecka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-30

Marzena Trzcińska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Warna Strzelecka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA WARTA GOLDENA
00-355 WARSZAWA
TAMKA 49 11
0000395734

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 27 827,70 62 723,88

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 592,42 558,53

III. Inwestycje krótkoterminowe 27 235,28 62 165,35

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 27 827,70 62 723,88

PASYWA

A. Fundusz własny 20 292,77 55 928,27

I. Fundusz statutowy 2 100,00 2 100,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 30 046,63 18 192,77

IV. Zysk (strata) netto -11 853,86 35 635,50

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 534,93 6 795,61

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 534,93 6 795,61

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 27 827,70 62 723,88

Data zatwierdzenia: 2020-07-04
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-30

Marzena Trzcińska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Warna Strzelecka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA WARTA GOLDENA
00-355 WARSZAWA
TAMKA 49 11
0000395734

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 116 409,01 224 695,99

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 116 409,01 216 142,78

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 8 553,21

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 128 262,87 189 060,49

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 128 262,87 179 703,88

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 9 356,61

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -11 853,86 35 635,50

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -11 853,86 35 635,50

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -11 853,86 35 635,50

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -11 853,86 35 635,50

Data zatwierdzenia: 2020-07-04
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

brak poręczeń,gwarancji, zobowiązań warunkowych

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Jednostka w 2019 roku nie udzialała i nie otrzymywała zaliczek i kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

brak danych uzupełniających

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody otrzymane darowizny:  224 695,99 zł, w tym:

Otrzymane darowizny 1 % podatku 94 967,88  zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty:
Zużycie materiałów 53 250,20 w tym:

� Zakup karmy 22 018,77  zł

� Akcesoria (smycze, szelki, obroże, legowiska) – 708,28 zł

� Artykuły pielęgnacyjne 543,09 zł

� Leki 19 867,71 zł

� Akcesoria medyczne 755,74 zł

� Kalendarze 9 356,61 zł

Usługi 135 696,79 zł  w tym m.inn:

� Opieka hotelowa 26 037,67 zł
� Usługi weterynaryjne razem 91 789,72 zł w tym:

o Ogólne 25 328,33 zł
o Badania morfologiczne 12 354,31 zł
o Badania moczu 575,55 zł
o RTG, Rezonans magnetyczny, tomografia 6 749,41 zł
o Starylizacja/kastracja 8 006,02  zł
o Echo serca 1 011,03  zł
o Operacje chirurgiczne 35 156,51 zł
o USG 2 608,56 zł
o Szczepienia 1 233,00
o Usługi behawioralne 2 860,00 zł
o Usługi chipowania 160,00 zł
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o Pochówki/kremacje 2 586,41  zł

o Konsulatacje ortopedyczne 1 178,00 zł

o Komórki macierzyste 2 500,00  zł

o Osocze 730,00 zł
o Usługi księgowe 3 936,00 zł

� Podatki – opłaty sądowe KRS 150,00 zł
� Szkolenia wolontariuszy 113,50 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o strukturze własności funduszy:
� Fundusz statutowy wynosi 2 100,00 zł,
� Fundusz pozostały z wyniku lat ubiegłych 18 192,77 zł
� Strata roku bieżącego  35 635,50 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody tytułu 1 % wynosły 94 967,88 zł  i w 100% zostały wydatkowane.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

brak dodatkowych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-07-04

Marzena Trzcińska Warna Strzelecka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica TAMKA Nr domu 49 Nr lokalu 11

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-355 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 605 273 373

Nr faksu E-mail fundacja@wartagoldena.org.pl Strona www www.wartagoldena.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-01-08

2015-01-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14583176300000 6. Numer KRS 0000395734

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

Warna Strzelecka
Ewa Meller

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Kamila Drozd
Dominika Mikuła
Monika Szcześniewicz

Przewodniczący Rady
Członek Rady 
Członek Rady

TAK

FUNDACJA WARTA GOLDENA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności 
psów rasy golden retriever i mieszańcom tej rasy
2) udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym
zwierzętom
3) upowszechnianie wiedzy kynologicznej,
4) ochrona środowiska i ochrona zwierząt
5) wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności 
zwierząt
6) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności 
poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt
7)  udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy 
golden retriever i mieszańcom tej rasy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których celem jest 
niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.

2) Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do 
kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim 
zwierzętom zarówno domowym jak i wolno żyjącym.

3) Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności 
edukacyjnej informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w 
środkach masowego przekazu.

4) Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, 
w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.

5) Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu 
ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

6) Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie 
niewłaściwego traktowania ich przez człowieka.

7) Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką 
Fundacji.

8) Działalność adopcyjną zwierząt.

9) Zorganizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na 
adopcję.

10) Współpracę z lecznicami weterynaryjnymi, lekarzami weterynarii, 
behawiorystami, treserami zwierzat w zakresie wymienionym w celach 
Fundacji.

11) Sprzedaż przedmiotów pochodzących z darowizn.

12) Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, 
biurowych, sprzętu i wyposażenia lokali, w któych prowadzona jest 
działalność Fundacji.

13) Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz 
ich szkolenie i promowanie.

14) Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających 
realizację celów Fundacji.

15) Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i 
zwierząt.

16) Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych 
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Warta Goldena w 2019 roku zmieniła statut wprowadzając do niego odpłatną działalność statutową w celu 
umożliwienia sprzedaży darowanych fundacji przedmiotów oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej a także 
organizowanie zjazdów i szkoleń. Zmiana statutu obejmowała również wprowadzenie funkcji Inspektora, któremu przyznane 
zostały uprawnienia wynikające ustawy o ochronie zwierząt. Ponadto zniesiona została kadencyjność Zarządu.
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Fundacja nawiązała współpracę z Kancelarią LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy spółka komandytowa w celu 
rozwiązywania sporów i wsparciu fundacji w kwestiach prawnych.
W 2019 roku fundacja przyjęła pod opiekę 47 psów, z czego 18 psów zostało oddanych przez ich właścicieli, 3 odebranych po 
interwencji służb, 9 psów zostało znalezionych i powierzonych fundacji, 
1 został odebrany z łańcucha przez właściciela, 16 oddanych przez schroniska i przytuliska takie jak między innymi: Schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Gaju, COZ w Grudziądzu, Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, Fundacja Dla Zwierząt 
Jedno Serce Nie Da Rady, Schronisko dla zwierząt w Poznaniu, Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu, Fundacja 
Lepszy Świat, Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt i Fundacja Morusek - 
Odzyskać nadzieję w Skaryszewie, Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Nekla.
Przyjęliśmy 38 aplikacji dotyczących domów tymczasowych. 3 psy (Songo, Passat i Dżinks), które wykazywały wcześniej 
zachowania agresywne, zostały przekazane pod opiekę szkoleniowców- behawiorystów do ich ośrodków szkoleniowych, gdzie 
uczą się właściwego zachowania i opanowania emocji.
W 2019 roku fundacja zaopiekowała się 56 psami: AMI, BAJZEL, BANTI , BARTEK, BELLA3, BELLA4, BISZKOPT, BRUNO, BUDDY, 
BUDYŃ, CIASTEK, DEJZI, DZINKS, FADO, FUNNY, FERDEK , FIBI, FOREST, FRASZKA, GAMIŚ, GOJA, GOLDI, IRA, IWO, JUDI, JUNIOR, 
KARMEL, KERI, KJUBI, KLARA, LARA1, LARA2 ,LEJLA2, LUCKY, LUKA, LUNA, MAJLO, MAKS, MATYLDA, MIA, MISHKA, MORFI , 
NELA, PASSAT, POLO, ROSA, RUDOLF, RYSIU, SABA, SAMI, SARA, SARUNIA, SELENE, SKIPER, SONGO, TAJGO, TEKILA, TINA, TOLA, 
WEKTOR, WIKTOR, z czego 4 zmarły przed adopcją z powodu bardzo złego stanu zdrowia (BISZKOPT, BUDDY, SELENE i SARUNIA)
Wszystkie psy zostały zachipowane oraz zabezpieczone preparatami przeciw kleszczom i pchłom.

Na koszt fundacji zostało wysterylizowanych i wykastrowanych 31 psów i suk, reszta przeszła ten zabieg bądź w schronisku, bądź 
w domu adopcyjnym. 
Zostało wykonanych 25 operacji takich jak: usunięcie brodawek, operacja oka, operacja wszczepienia implantu stawu 
biodrowego, laparotomia, operacja trzeciej powieki, zabieg mastektomii, wszczepienie komórek macierzystych, operacja 
wycięcia guza, usunięcie zmiany nowotworowej, korekta opuszka palca, usunięcie guza, wycięcie guza na łopatce, operacja 
skrętu żołądka, usunięcie śledziony, wszczepienie implantów ortopedycznych, usunięcie węzła chłonnego, iniekcja kwasu 
hialuronowego do stawu, wszczepienie implantów ortopedycznych, ropomacicze, usunięcie narośli, mastektomia, tracheotomia 
i laparotomia, amputacja łapy, usunięcie sutka, guza i brodawki, laparoskopowe wyciąganie siatki z żołądka.
Wykonano:
• 73 badania krwi (morfologia i biochemia),
• 23 badania krwi pod kątem chorób tarczycy, 
• 12 badań moczu, 
• 7 badań kału, 
• 31 badania rentgenowskie (RTG), 
• 31 badania ultrasonograficzne (USG), 
• 2 badania serca EKG,
• 5 badań echo serca. 

Wydatki na poszczególne psy przedstawiają się następująco:
AMI adopcja styczeń 2019 1 071,00 2 x szczepienie, preparat do uszu, test SNAP4, test CPN, USG, RTG, kremacja
BAJZEL adopcja kwiecień 2019 2 460,00 karma, badania krwi, przeciwciala na choroby odkleszczowe x2, profil tarczycowy x2 
(jeden sprawdzający), badania kału, pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego, rezonas magnetyczny głowy
BANTI adopcja czerwiec 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT/DS
BARTEK adopcja czerwiec 2019 5 311,38 karma, hotel, ochrona przeciwkleszczowa, szczepienie, obroża antystresowa, leki 
p.bólowe, leki p.bólowe, badanie krwi, operacja oka, RTG, bad. krwi+ tarczyca, leki+wizyta, bravecto, kąpiel lecznicza
BELLA3 adopcja październik 2019 1 400,85 karma, zabezpieczenie przeciwko kleszczom, odrobaczenie, wizyta kontrolna, 
mieszanka ziół wyciszających na problemy behawioralne, konsultacje ze szkoleniowcem
BELLA4 adopcja grudzień 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT/DS
BISZKOPT nie żyje 3 345,51 wizyta nocna, wizyty kontrolne, 2x RTG, laparotomia, zabieg na cito, leczenie biegunki, leki, USG, 
sekcja zwłok, diagnostyka toksykologiczna
BRUNO adopcja styczeń 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT/DS
BUDDY eutanazja styczeń 2019 3 905,65 cewnikowanie, tomografia, mielografia, badanie krwi, konsultacja neurologiczna, 
badanie krwi, anestezjolog + znieczulenie, płynoterapia, premedykacja, pełne badanie moczu, 3 wizyty, USG, badanie krwi, RTG, 
cewnikowanie, karma, leki, szampon, eutanazja, pochówek
BUDYŃ adopcja marzec 2019 735,83 karma, 2 wizyty, USG, badanie krwi, czyszczenie gruczołów, leki, badanie kału, badanie krwi 
i odrobaczenie
CIASTEK adopcja listopad 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT/DS
DEJZI adopcja lipiec 2019 2 278,36 sterylizacja, szczepienia x2, badania krwi, leczenie uszu, oczu, leki na uszy i oczy, wizyta, 
badanie krwi, wymaz, szczepienie, RTG, leki
DZINKS DT 1 653,57 karma, badanie krwi, biochemia, profil tarczycowy, badanie kału, badanie moczu, kastracja
FADO adopcja październik 2019 1 147,97 przegląd oczu, uszu, osłuchanie, czyszczenie gruczołów, bravecto, odrobaczenie, RTG, 
zastrzyki na podniesienie odporności, badanie kału, badanie krwi x 2, profil tarczycowy, karma
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FUNNY adopcja kwiecień 2019 3 367,83 karma, sterylizacja, badanie krwi, profil tarczycowy, szczepienie, odrobaczanie, środek 
na kleszcze, synoquin, USG, badanie hp, operacja listwy mlecznej i badania hp.
FERDEK adopcja marzec 2019 220 konsultacja kardiologiczna, echo serca
FIBI adopcja grudzień 2019 128 wizyta, fiprex, odrobaczenie
FOREST adopcja lipiec2019 2 304,49 kastracja, karma, badanie krwi + profil geriatryczny, 2 x USG, cewnikowanie, badanie moczu
FRASZKA adopcja marzec 2019 944,8 karma, szczepienie, badanie kału i krwi, czyszczenie gruczołów, diagnostyka pasożytów, 
leczenie, sterylizacja
GAMIŚ DT 514,79 karma, wizyty, zeskrobiny, badanie krwi, profil tarczycowy, leki
GOJA adopcja czerwiec 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT
GOLDI adopcja grudzień 2019 308 wizyta, badanie krwi, szczepienia na wirusówki i na wściekliznę, leki
IRA adopcja marzec 2019 402 karma, szkolenie, badania na koszt DT/DS
IWO DT 2 966,74 wizyty, obroża przeciw pchłom i kleszczom, smycz, badanie krwi + profil geriatryczny, 3 x buty ochronne, EKG, 
szczepienia, leki, korekta opuszki palca, RTG, kastracja, karma
JUDI nie żyje 5 747,63 2 x RTG, 2 profil jelitowo-trzustkowy, odrobaczanie, karma, zastrzyki, suplementy diety, badania krwi, 
leczenie rany na lapie, leki, badania krwi, lipaza, USG, badanie kału, kroplówki, leki, pieluchomajtki, kremacja
JUNIOR adopcja kwiecień 2019 1 280,73 badania krwi (morfologia i biochemia, profil tarczycowy), badania moczu, cytologia, 
wymazy z ucha, preparat przeciwko kleszczom, echo serca, USG, karma, szelki, cytologia, usunięcie guza
KARMEL adopcja marzec 2019 2 273,36 hotel i szkolenie, karma, odrobaczenie, szczepienia na wściekliznę i wirusówki
KERI adopcja lipiec 2019 2 796,98 wizyta x 2, szczepienie, czyszczenie zatok, konsultacja dermatologiczna, USG x 2, badanie 
moczu na posiew, badanie krwi, leki, zastrzyki, USG x2, konsultacja onkologiczna x2, kąpiele lecznicze, test SNAP4
KJUBI adopcja marzec 2019 2 198,27 badanie krwi, RTG, echo serca, kastracja, wycięcie guza na łopatce, badanie HP, leczenie 
pooperacyjne (leki), karma, szczepienie, odrobaczenie
KLARA adopcja luty 2019 85 wizyta, szczepienie na wściekliznę
LARA adopcja czerwiec 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT/DS
LARA adopcja czerwiec 2019 720,55 karma, wizyta, badanie krwi, leki
LEJLA2 adopcja wrzesień 2019 1 022,45 badanie krwi, szczepienia, leki, badanie kliniczne, czyszczenie uszu, czyszczenie 
gruczołów, odrobaczanie i maść na hot spota
LUCKY powrót z adopcji, DT 2 183,96 karma, konsultacje behawiorystyczne, badania krwi, leczenie, obroża feromonowa, 
kastracja
LUKA podwójna adopcja marzec i grudzień 2019 2 779,27 wizyty, badanie krwi i profil tarczycowy, leki, odrobaczenie, płukanie 
uszu, badanie cytologiczne z uszu, opróżnianie gruczołów, USG, konsultacja okulistyczna, konsultacja ortopedyczna, leczenie 
ortopedyczne
LUNA adopcja styczeń 2019 137,73 karma
MAJLO adopcja listopad 2019 3 042,50 karma, USG, badanie krwi, wizyta po połknięciu worka, zoofizjoterapeuta, leki, 
szczepienia na kaszel kennelowy, szczepienie na wściekliznę, obroża przeciw kleszczowa
MAKS DT 467,05 karma, badanie krwi i profil tarczycowy, leki, wymaz z ucha + czyszczenie
MATYLDA adopcja luty 2019 1 521,02 wszczepienie chipa, drugie szczepienia wirusówki, konsultacja neurologiczna, materiały 
zużyte podczas wizyty neurologicznej, trzecie szczepienie wirusówki, konsultacja okulistyczna, leki okulistyczne, leczenie 
antybiotykowe wargi, sterylizacja 50 %.
MIA adopcja styczeń 2019 0 rozliczona finansowo w 2018
MISHKA adopcja kwiecień 2019 5 336,05 karma, badania krwi (morfologia, biochemia i profil tarczycowy), odrobaczenie, 
szczepienie, konsultacje, badania i leczenie dermatologiczne, konsultacje kardiologiczne, konsultacje stomatologiczne, USG, 
diagnostyka, operacja i pobyt w klinice
MORFI adopcja listopad 2019 7 501,75 kastracja, rtg stawów, kręgosłupa, usunięcie narośli, dopler, badanie krwi, pobyt w 
hotelu, karma, suplementy, hemoglobina,Tsl, Amylactiv, USG, test SNAP4
NELA adopcja grudzień 2019 1 904,00 wizyty, USG, badanie krwi i profil tarczycowy, chip, odrobaczenie, szczepienie na 
wściekliznę, sterylizacja, mastektomia, badanie histopatologiczne, leczenie obrzęku, leki, karma
PASSAT DT 2018 7 344,88 karma, hotel i szkolenie indywidualne, odrobaczenie, szczepienie na wściekliznę, 2 x badanie krwi i 
profil tarczycowy
POLO adopcja lipiec 2019 2 013,00 karma, puszki, płyn na stawy, obroża przeciw kleszczowa, RTG, wizyty weterynaryjne, 
badanie krwi, moczu, profil tarczycowy, szczepienie, kastracja, USG, suplementy na stawy, leczenie uszu
ROSA adopcja sierpień 2019 1 833,60 karma, badanie krwi, olej z łososia, zabezpieczenie przeciw kleszczom, smycz, szelki, hotel 
behawioralny
RUDOLF adopcja grudzień 2019 1 059,55 karma, suplementy diety, wizyty kontrolne, badanie krwi - profil geriatryczny, wymaz z 
ucha, antybiogram
RYSIU adopcja grudzień 2019 1 563,66 karma, wizyta, echo serca, badanie krwi, kastracja, smycz, konsultacja behawioralna, chip
SABA adopcja grudzień 2019 277,59 karma
SAMI adopcja listopad 2019 188 wizyta kontrolna, badanie krwi, USG
SARA adopcja luty 2019 100 leki
SARUNIA nie żyje 720,36 wizyta, badanie krwi, zioła uspakajające, podkłady higieniczne
SELENE nie żyje 558,01 wizyta, badanie krwi, badanie moczu, sekcja zwłok
SKIPER adopcja kwiecień 2019 841,81 karma, konsultacje alergologiczne, badania krwi, pobieranie wymazów ze zmian skórnych, 

Druk: NIW-CRSO 5



kastracja, wizyty i leczenie weterynaryjne, pielęgnacja: obcięcie pazurów, opróżnienie zatok.
SONGO DT 2018 8 541,97 hotel, szkolenie indywidualne, odrobaczenie, szczepienie, karma, preparat na kleszcze
TAJGO DT 2018 7 659,61 karma, hotel, kastracja
TEKILA adopcja maj 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT/DS
TINA adopcja luty 2019 1 500,78 karma dla alergików, wizyty weterynaryjne, leczenie zapalenia uszu, usg, badania krwi 
(morfologia i biochemia, profil tarczycowy), odrobaczenie, szczepienia, kastracja wraz z usunięciem sutka i guza na łokciu, USG, 
zeskrobina, Dolpac x 4, żel do uszu, morfologia, biochemia, tarczyca, leki
TOLA adopcja maj 2019 3 411,21 karma, okulista neurolog badania specjalistyczne, leki, badania krwi, profil tarczycowy, 
odrobaczanie, środki na kleszcze, RTG x,3, 2 wizyty nocne, wizyty kontrolne, leki, zabieg laparoskopii
WEKTOR adopcja wrzesień 2019 0 wszystkie koszty pokrył DT/DS
WIKTOR adopcja grudzień 2019 199,21 2 wizyty, badanie ogólne, leki

W ramach pomocy poadopcyjnej (PPA) pomogliśmy 23 psom w następującym zakresie:
ABRA /PPA   621 2 x badanie moczu, leki, USG, usunięcie brodawki z oka i pyska, badanie histopatologiczne
AMAR /PPA   1 629,82 karma, 2 x USG, wizyty kontrolne, 2x badanie krwi, EKG, badanie moczu, leki
ARMANI /PPA   1 811,01 5 wizyt, badanie krwi, test SNAP4, leki, kroplówki, USG
BELLA1/PPA   965,86 karma, leki, wizyty + czyszczenie uszu, badanie krwi, profil tarczycowy
BELLA2/PPA   11 735,19 karma, leki, konsultacja ortopedyczna, operacja wszczepienia implantu stawu biodrowego
DAISY/PPA   5 458,92 sterylizacja, leki, kroplówki, wizyty kontrolne, wizyty specjalistyczne - onkolog, badania krwi, biopsja, 
cytopatologia, chemia, transfuzja krwi, radiografia, USG, eutanazja, kremacja
FIFI/PPA   1 207,76 leki
FLORA/PPA   2 500,00 pęcherzyki komórek macierzystych
GOLDI/PPA   2 740,00 wizyta, olej CBD, ekstrakcja zęba, RTG, operacja wycięcia guza, elektrochemia, ECT, profil genetyczny
GORDON/PPA   610 wizyta, EKG, usunięcie zmiany nowotworowej
KLIF/PPA   2 000,00 operacja skrętu żołądka, usunięcie śledziony
LEJLA1/PPA   430 Sterylizacja
LENKA/PPA   1 500,00 wszczepienie implantów ortopedycznych
LULA/PPA   4 696,05 orteza, 4 x badanie krwi z biochemią, lipaza, 2 x RTG, 3 x USG, test na anaplazmę, usunięcie węzła 
chłonnego, badanie histopatologiczne, profil geriatryczny, sterylizacja, leki, szelki specjalistyczne
LUNKA/PPA   2 574,89 konsultacja ortopedyczna, iniekcja kwasu hialuronowego do stawu, leki
LUSIA/PPA   734 badania krwi i moczu, profil tarczycowy, leki
OSKAR/PPA   1 500,00 olej CBD
RUFUS/PPA   361,23 karma, suplementy diety
SHILA/PPA   485 Sterylizacja
SPAJK/PPA   2 000,00 operacja amputacji łapy
SZERI/PPA   371 leki, badanie krwi, test IGE
TIMON/PPA   415,26 karma, wizyta, badanie krwi, profil tarczycowy
TOFIK/PPA   964,67 Karma

Fundacja w 2019 roku pomogła również 9 psom, które nie były pod opieką naszej organizacji:
BAFFY/SF   275,2 uprzęż ortopedyczna
BRUNO/SF   170,8 karma
DOMINO S/F   580 badanie onkologiczne
FUTURA/SF   179,45 Karma
GOLDEN/SF   179,45 Karma
LILA/SF   200 wizyta ogólna, odrobaczenie, szczepienia, preparat przeciw pchłom i kleszczom
LUNA/SF   1 250,00 2 x badanie krwi, biopsja, cytologia, wizyta, RTG, USG, leki
LUSIA/SF   9 353,60 wszczepienie implantu stawu biodrowego
OZZY/SF   1 930,00 wizyta, RTG, leki, 2 operacje (tracheotomia i laparotomia)

Fundacja w ramach działania po adopcyjnego w roku 2019 skontaktowała się z wszystkimi właścicielami, zaktualizowała dane o 
ich stanie zdrowia psów, które zostały oddane w poprzednich latach do adopcji.
Dział marketingu wykorzystuje dostępne narzędzia z zakresu promocji oraz PR-u efektywnie edukuje oraz informuje o tym czym 
zajmuje się Fundacja i jakie są jej priorytety. Warta Goldena jest propagatorem idei dobrego wychowania psów, sprawowania 
nad nimi właściwej opieki oraz rozumienia ich potrzeb. Dział Komunikacji i Marketingu mówi o tym głośno, organizując szereg 
działań, których celem jest promowanie tych idei. 

1. ZJAZDY WARTY GOLDENA – cykliczne spotkania miłośników rasy
W 2019 r. odbyły się dwa zjazdy przyjaciół Warty Goldena: letni zjazd Warty Goldena nad morzem – Dębki 06.2019 oraz zjazd 
jesienny w Sielpii Wielkiej – 10.2019 r.

Podczas zjazdów przeprowadzone zostały warsztaty szkoleniowe, spotkania z lekarzami weterynarii  oraz zajęcia praktyczne 
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zwiększające świadomość pracy nad problemami behawioralnymi psów:

• ogólna charakterystyka psa z uwzględnieniem szczególnych potrzeb rasy Golden Retriever 

• badania USG narządów jamy brzusznej dla psów – profilaktyka podstawą diagnostyki i leczenia
Psom – uczestnikom zjazdu, wykonano badania USG z oceną i diagnostyką – badania przeprowadzili dyplomowani lekarze 
weterynarii: Michał Kośmiej, Agnieszka Cepiel i Agnieszka Rudnicka.

• wykład na temat pracy z psem wykazującym obronę zasobów oraz ćwiczenia praktyczne z rezygnacji jako podstawowej 
metody wychodzenia z obrony zasobów – panel merytoryczny i praktyczny przygotowała i przeprowadziła Agnieszka Kobierska – 
dyplomowany instruktor i szkoleniowiec Szkoły Treningi i Edukacja dla Psów Szajka.

• warsztat „Spacer idealny” – jak pracować z psem podczas spaceru, aby dostarczając mu niezbędnych bodźców, sprostać 
potrzebom psiej głowy

• warsztat i ćwiczenia praktyczne „Jak pomóc psu w wyciszeniu
i kontrolowaniu emocji”

2. WYSTAWY Z UDZIAŁEM FUNDACJI - promocja jej działań w trakcie Wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w 
Polsce (ZKwP)
• wystawa psów rasowych w Łodzi
• wystawa psów rasowych w Sopocie
• wystawa psów rasowych we Wrocławiu
Podczas wystaw wolontariusze oraz przyjaciele Fundacji z danego regionu informują o: 
• zakresie i obszarach działania Fundacji
• przedstawiają psy gotowe do adopcji – prezentując ich historię i charakterystykę psów
• aktywnie promują ideę adopcji psów i zasady wg jakich adopcje są realizowane
• promują ideę Domów Tymczasowych – jako kluczowego ogniwa w pomaganiu psom
• promują ideę Adopcji Wirtualnej
• zachęcają do pomagania poprzez wsparcie 1%

3. IMPREZY PLENEROWE z zaprzyjaźnionymi Organizacjami
3a. MOTOSERCE Warszawa (05.2019)
W 2019 r. Fundacja zaprezentowała swoje obszary działania z udziałem podopiecznych Fundacji oraz Goldenów – przyjaciół 
Fundacji, w trakcie ogólnopolskiego wydarzenia MOTOSERCE Warszawa.

Podczas Akcji MOTOSERCE Fundacja przeprowadziła:
• prelekcję dla dzieci nt bezpiecznych kontaktów z psami
• pokaz posłuszeństwa i sztuczek w wykonaniu psów

W trakcie prezentacji Motoserce Warszawa Fundacja:
• aktywnie promowała ideę adopcji psów i zasady wg jakich adopcje są realizowane
• przybliżała uczestnikom eventu ideę Domów Tymczasowych – jako kluczowego ogniwa w pomaganiu psom
3b. Szkolenia dla dzieci nt. budowania poprawnych kontaktów z psem:
• w Przedszkolu Społecznym w Milanówku
• w żłobkach Mała Panda w Milanówku oraz Pruszkowie
• we współpracy z firmą Pet Inspire w szkołach we Wrocławiu

4. Warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy Fundacji
• Warsztaty masażu GaSa z Martą Muchą-Balcerek – masaż jako wsparcie w budowaniu relacji z psem oraz pomoc w wyciszeniui 
relaksacji psa.
Warsztaty pozwalają wolontariuszom Fundacji zdobywać nową wiedzę, którą mogą dzielić się z Domami Warty Goldena podczas 
codziennej z nimi współpracy oraz podczas zjazdów.

5. WOŚP – psy Fundacji Warta Goldena pomagają kwestując dla potrzebujących dzieci
Podczas WOŚP-u psy prowadzą nie tylko zbiórkę ale także z udziałem swoich Opiekunów edukują czym jest Fundacja Warta 
Goldena, czym się zajmuje i jak można pomóc jej podopiecznym. Poruszane są głównie następujące zagadnienia:
• jak adoptować psa z Warty Goldena
• czym jest dom tymczasowy Warty Goldena
• jak pomóc Fundacji.
Podczas zbiórek WOŚP Goldeny dają także pokaz posłuszeństwa i popis psich sztuczek.
6. Wolontariusze Ambasadorami Fundacji - JAKA TO MELODIA W trakcie emisji programu „Jaka to melodia” TVP uczestniczka, 

Druk: NIW-CRSO 7



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)

psy przekazane fundacji, psy odebrane ze schronisk, psy chore, którym fundacja pomogła 
finansowo

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

50000

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

będąca wolontariuszką Warty Goldena, promowała działania fundacji i świadomą adopcję jej psów.
Uczestnikom danego odcinka  stacja wykonuje video-wizytówkę, podczas której przybliża się sylwetkę uczestnika. Materiał 
charakteryzujący wolontariuszkę Fundacji zawierał informacje o jej aktywności wolontariackiej w Warcie Goldena i misji 
Fundacji.

7. KANAŁY KOMUNIKACJI Warta Goldena:
• Strona www.wartagoldena.org.pl
• forum Fundacji: https://wartagoldena.org.pl/forum/, które jest skarbnicą wiedzy o Fundacji a szczególnie jej psich 
podopiecznych: tych dopiero diagnozowanych, tych przygotowywanych do adopcji oraz tych wyadoptowanych 
• Facebooku https://www.facebook.com/wartagoldena 
• Instagramie https://www.instagram.com/fundacjawartagoldena/
• Poczta – fundacja wysłała do wszystkich domów adopcyjnych kartki świąteczne z życzeniami
Za pośrednictwem mediów społecznościowych Fundacja edukuje i dzieli się wiedzą. W 2019 r. zamieszono materiały 
merytoryczne poruszające następujące zagadnienia:
• ŻÓŁTA WSTĄŻKA: co oznacza i co musimy wiedzieć
• WAKACJE I PIES: jak przygotować psa do podróży samochodem, jak wybrać psi hotel, jak zorganizować podróże zagraniczne z 
psem (ograniczenia, obowiązki właścicieli, paszport, apteczka na wyjazd)
• UWAGA UPAŁ: objawy przegrzania i udaru, jak zabezpieczyć psa na czas upałów, czego należy unikać w trakcie upałów, jak 
reagować na psa zostawionego w nagrzewającym się samochodzie – nie bądź obojętny
• UWAGA KLESZCZE: jak się zabezpieczyć, jak bezpiecznie usuwać, objawy chorób odkleszczowych
• ZIMOWA PIELĘGNACJA PSICH ŁAP
• AKCJA INFORMACYJNA ALBO ZAKUPY ALBO SPACER: czyli o zagrożeniach i konsekwencjach pozostawiania psa pod sklepem
• STERYLIZACJA I KASTRACJA – tak czy nie, prawda i mity
• PSI SENIORZY – jakie są zalety adopcji psów, które ukończyły 8 rok życia
• DOMY TYMCZASOWE – na czym polega prowadzenie domu tymczasowego dla psów, jakie są jego zalety, jak w ten sposób 
można pomóc psom i fundacji
Byliśmy obecni podczas otwarcia gabinetu weterynaryjnego DOGtorek w Gdańsku prowadzonego przez lek. wet. Aleksandrę 
Dąbrowską, która leczy fundacyjne psy na preferencyjnych warunkach oraz nawiązaliśmy współpracę z salonem Groomingu 
MaPet Dog - Salon Pielęgnacji Zwierząt w Warszawie.
W grudniu 2019 roku fundacja Warta Goldena została doceniona w konkursie firmy ZOOPLUS, która w ramach pomocy 
wybranym organizacjom wsparła finansowo nasze działania w wysokości 8249,06 złotych.
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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

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

- chipowanie psów,
- sterylizacja psów,
- niewyrzucanie psów latem,
- propagowanie adopcji psów, w tym w 
szczególności
psów wykazujących uprzednio zachowania 
agresywne,
- nieprzetrzymywanie psów w przegrzanych, 
zamkniętych samochodach latem,
- poszukiwanie domów tymczasowych,
- poszukiwanie wolontariuszy do organizacji 
działań fundacji
itp.
2. - Prowadzenie procesów adopcyjnych,
- Utrzymywanie domów tymczasowych,
- Leczenie psów (w tym zabiegi specjalistyczne i
operacyjne),
- Karmienie psów bezdomnych i chorych,
- Chipowanie psów,
- Kastracja/sterylizacja psów,
- Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
- Organizowanie stoisk na wystawach psów oraz
 oraz w czasie innych imprez plenerowych
- Współpraca z innymi fundacjami pro 
zwierzęcymi oraz zajmującymi się ochroną praw 
zwierząt w Polsce.

96.09.Z 94 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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94 967,88 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 224 695,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 216 142,78 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 553,21 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 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

Fundacja przygotowuje w każdym miesiącu 
sesje fotograficzne adoptowanych w danym 
roku psów w różnorodnych miastach i 
mniejszych miejscowościach Polski w celu 
przygotowania kalendarza na kolejny rok. 
Profesjonalni fotografowie specjalizujący się 
w robieniu zdjęć zwierzętom wykonują serię 
zdjęć, wybierają najlepsze, obrabiają je i 
przygotowują do druku za darmo. Fundacja 
płaci jedynie za druk kalendarzy a cały 
dochód z ich sprzedaży przekazywany jest 
na cele statutowe fundacji w celu 
promowania jej działalności.

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 129 728,11 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 94 967,88 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: 189 060,49 zł 94 967,88 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

179 703,88 zł 94 967,88 zł

9 356,61 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

72 320,54 zł

793,98 zł

56 613,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36 438,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -803,40 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

22 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

0 osób

22 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 15



X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Warna Strzelecka
Ewa Meller Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-28
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