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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MIGDAŁOWA Nr domu 10 Nr lokalu 21

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-796 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 668016157

Nr faksu E-mail 
fundacja.jakpieszkotem@gmail.com

Strona www www.jakpieszkotem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-03-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14216804000000 6. Numer KRS 0000344879

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

Olga Grąziewicz Prezes TAK

Anna Walentynowicz wiceprezes TAK

Monika Płaza Sekretarz 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

Katarzyna Cieleń członek Rady Fundacji TAK

Paulina Czyżewicz członek Rady Fundacji TAK

Maria Dorota Jakubowska członek Rady Fundacji TAK

Agnieszka Nojszewska członek Rady Fundacji TAK

Paulina Wojtarek członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA JAK PIES Z KOTEM"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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W roku 2018 Fundacja JAK PIES Z KOTEM realizowała swoje cele statutowe poprzez:
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ:
1. Spotkania w placówkach oświatowych
 Cel:
- kształtowanie wrażliwości i postaw etycznych w stosunku do zwierząt,
- nauka bezpiecznych zachowań w obecności zwierząt,
- nauka odpowiedzialności za zwierzę i zrozumienie ich potrzeb,
- poszerzanie wiedzy na temat obecnej sytuacji zwierząt w Polsce (bezdomność, schroniska, pseudohodowle).

Placówki oświatowe , w których Fundacja prowadziła spotkania to:
Szkoła Podstawowa nr 336  ul. Małcużyńskiego
Przedszkole Integracyjne nr 137im. Janusza Korczaka
Przedszkole ” Pod Wesołą Truskaweczką” w Warszawie 
Przedszkole „Wesołe Krasnale” w Warszawie 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów  ul. Barska, Wwa
Centrum Wspierania Rodziny - Ognisko Wychowawcze "Marymont" 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 - Internat na Żoliborzu
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

2. Wspieranie akcji edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt poprzez udział w imprezach otwartych:
Celem udziału Fundacji w imprezach było:
- zaprezentowanie zakresu działalności fundacji,
- prezentacja szkolenia metodami pozytywnymi,
- propagowanie odpowiedzialnej opieki i uwrażliwienie na potrzeby zwierząt,
Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w następujących festynach i piknikach:
Dni SGGW
Gminny Dzień Dziecka w Sadowne
Dzień Rodziny w Jesionce
Festyn w Drewnicy
Piknik Ekologicznyw Książenicach
Wydarzenie plenerowe w Wąbrzeźnie – ERGIS Mali Twardziele

3. KONKURSY
Fundacja przekazuje treści edukacyjne dzieciom i młodzieży organizując konkursy. W roku 2018 były to:

- konkurs w Sadownem - „Dbam o swoich zwierzęcych przyjaciół”
- konkurs w przedszkolu Wesołe Krasnale” - „Zwierzęta zimą”

DOGOTERAPIA
Hospicjum Onkologiczne w Warszawie (Ursynów)

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM –STERYLIZACJE :

Prowadzona przez nas od kilku lat akcja pod nazwą STERYLKOWE KOŁO RATUNKOWE była kontynuowana 
również w roku 2018. W jej ramach,  w określonym  budżecie,  przyjmowaliśmy zgłoszenia od osób prywatnych, 
które pomagają bezdomnym zwierzętom, na sterylizację psów i kotów. Pokrywaliśmy również  koszt  tego zabiegu w 
przypadku pupili ludzi ubogich, którzy nie mogą udźwignąć takiego wydatku.
Ogólna świadomość społeczeństwa w temacie kastracji wzrasta, więcej się o tym mówi. Niestety, ze względu na 
koszty zabiegu, sterylizacja nadal nie jest  popularna, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie rodzi się najwięcej 
niechcianych miotów. Martwi nas nieustannie zbyt małe zaangażowanie gmin w tym temacie, choć widać już 
gdzieniegdzie chęć współpracy i zainteresowanie tematem. Finansowanie kastracji z budżetów gminnych  z 
pewnością zwiększyłoby zainteresowanie właścicieli czworonogów zabiegiem. Powszechny jest brak świadomości, 
że sterylizacja jest też formą ochrony zdrowia suczek, minimalizująca ryzyko wystąpienia nowotworów narządów 
rodnych i sutków oraz ropomacicza. W przypadku samców kastracja również zmniejsza się ryzyko nowotworów na 
tle hormonalnym.
W roku 2018 w ramach STERYLKOWEGO KOŁA RATUNKOWEGO wysterylizowaliśmy 11 zwierząt: 3 kotki z 
działek, 1 pies właścicielski Florek, 7 kotów na wsi.
W tym samym roku wykastrowaliśmy również 2 psy fundacyjne: Punia i Kretkę,  przebywającą tymczasowo u naszej 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Fundacja objęła pomocą 30 zwierząt

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

wolontariuszki.

Adopcje
Od samego początku naszej działalności pod naszą opieką jest Inka – mała sunia z pola, która została już naszą 
stałą rezydentką. Jako pies lękliwy nadaje się wyłącznie do adopcji wirtualnej.

W roku 2018 podopiecznym Fundacji był również starszy pies Punio, który ze względu na swój wiek, nie rokuje 
adopcyjnie na przyszłość. Spędził już pod naszymi skrzydłami 8 miesięcy w 2017 i cały rok 2018.
W I 2018 Fundacja zaopiekowała się szczeniakiem MARKUSEM, którego nie udało się wyadoptować przez cały rok 
2018.
W XI 2018 dołączył do nas kolejny pies, Bingo. 
 2018 do nowego domu pojechały 4 fundacyjne zwierzęta: koty Asterek i Badyl oraz 2 suczki: Leśna i Pelasia.
Razem Fundacja wyadoptowała w 2018 roku 2 psy i 2 koty.

DORADZTWO I POMOC OSOBOM PRYWATNYM

W zakresie swojej działalności w roku 2018 Fundacja wspierała osoby prywatne finansując niezbędne zabiegi 
weterynaryjne oraz przekazując im m.in. karmę dla bezdomnych zwierząt przebywających pod ich opieką oraz 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

WOLONTARIUSZE
Działalność naszej fundacji opiera się na pracy wolontariuszy, pracy za którą jedynym wynagrodzeniem jest 
satysfakcja. Nikt nie pobiera żadnego wynagrodzenia, wszelkie działania na rzecz fundacji wykonywane są pro bono. 
Mamy szczęście, że mamy takie wsparcie i jesteśmy za nie bardzo wdzięczne. Wielu wolontariuszy jest z nami od 
samego początku, niektórzy dołączyli stosunkowo niedawno, ale mamy nadzieję, że zostaną na długo.
Wyjątkową rolę w naszej pracy odgrywają jednak zwierzęta, zwłaszcza psy, ale także czasami gościnnie koty, 
współpracujące z nami fretki, a niekiedy nawet bardziej egzotyczne stworzenia. Cztery łapy, nos i ogon – czynią 
cuda! Przywracają uśmiech, uczą bawiąc i bawią ucząc. Udział zwierząt w naszych zajęciach nadaje im sens,  
zmusza do refleksji i mamy nadzieję - do zmiany postaw.  Ale przygotowanie psa  do takiej pracy wymaga świetnej 
współpracy z przewodnikiem i odpowiedniego szkolenia. Wszystkie nasze psy, zanim mogą uczestniczyć w różnego 
typu zajęciach, muszą przejść testy i egzaminy.

18 marca 2018 roku zdając pozytywnie egzamin, do grona psów pracujących w Fundacji dołączyła Lili wraz ze swoją 
opiekunką Sylwią.

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

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

700

9
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

opieka nad bezdomnymi zwierzętami: hotel, usługi 
weterynaryjne, zakup karmy, lekow i niezbędnych 
preparatów oraz akcesoriów; sterylizacja zwierząt 
(rownież wlascicielskich)
Od samego początku naszej działalności pod naszą 
opieką jest Inka – mała sunia z pola, która została już 
naszą stałą rezydentką (tylko do adopcji wirtualnej).
W roku 2018 podopiecznym Fundacji był również 
starszy pies Punio, który ze względu na swój wiek, nie 
rokuje adopcyjnie na przyszłość. Spędził już pod naszymi 
skrzydłami 8 miesięcy w 2017 i cały rok 2018. W I 2018 
Fundacja zaopiekowała się szczeniakiem MARKUSEM, 
którego nie udało się wyadoptować przez cały rok 2018.
W XI 2018 dołączył do nas kolejny pies, Bingo. 
 2018 do nowego domu pojechały 4 fundacyjne 
zwierzęta: koty Asterek i Badyl oraz 2 suczki: Leśna i 
Pelasia. Razem Fundacja wyadoptowała w 2018 roku 2 
psy i 2 koty.
W roku 2018 w ramach STERYLKOWEGO KOŁA 
RATUNKOWEGO wysterylizowaliśmy 11 zwierząt: 3 
kotki z działek, 1 pies właścicielski Florek, 7 kotów na 
wsi.
W tym samym roku wykastrowaliśmy również 2 psy 
fundacyjne: Punia i Kretkę,  przebywającą tymczasowo u 
naszej wolontariuszki.

16 795,65 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 26 057,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26 057,76 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16 795,65 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 16 795,65 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

27 487,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 usługi weterynaryjne, karma, leki, preparaty przeciwpchelne i przeciwkleszczowe, akcesoria, 
hotelikowanie zwierząt, sterylizacje

16 795,65 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 27 487,67 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 429,91 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

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

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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 - dodatkowo podać 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

10 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: NIW-CRSO 7



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

organizacji

Olga Grąziewicz
Anna Walentynowicz
Monika Płaza

Data wypełnienia sprawozdania
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