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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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

2009-12-22

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 Fundacji TAK

Anna Walentynowicz Wiceprezes Fundacji TAK

Monika Płaza Sekretarz 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

Katarzyna Cieleń czlonek Rady TAK

Paulina Czyżewicz czlonek Rady TAK

Maria Jakubowska czlonek Rady TAK

Agnieszka Nojszewska czlonek Rady TAK

Paulina Wojtarek czlonek Rady TAK

"FUNDACJA JAK PIES Z KOTEM"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

W roku 2021 staraliśmy się powoli wracać na poprzednie tory działania. Naszym celem zawsze było prowadzenie 
zajęć dla dzieci i młodzieży oraz spotkania z osobami zainteresowanymi tematyką dobrostanu zwierząt. Działając 
nadal w realiach ograniczeń dotyczących spotkań i imprez masowych, dostosowaliśmy swoje działania do zaleceń z 
tym związanych. 
Udało nam się uczestniczyć w festynie organizowanym przez Nadleśnictwo Drewnica, który skierowany jest do 
najmłodszych, w tym do dzieci z niepełnosprawnościami.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności spotkaliśmy się w DPS Chemik, z którym współpracujemy od 
wielu lat. Widać było, że spotkanie z psami było dla pensjonariuszy niezwykle ważne i dało im dużo radości.
Odbyły się również zajęcia w Młodzieżowym Ośrodki Wychowawczym przy ul. Barskiej , z założeniem kontynuacji z 
tą grupą w roku następnym.
Ważnym aspektem naszej działalność w okresie pandemii było również wspieranie opiekunów, którzy z różnych 
powodów mają problemy z opieką nad zwierzętami. Pomoc dotyczyła zarówno dofinansowania leczenia zwierząt, 
których właściciele znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.  W takich sytuacjach zdarzało nam się 
również kupować karmę dla zwierząt.  Wspierałyśmy także osoby opiekujące się kotami wolnożyjącymi oraz osoby, 
które samodzielnie działają na rzecz zwierząt w ich najbliższym otoczeniu. 
Równocześnie udzielamy wsparcia merytorycznego poprzez udzielanie rad dotyczących postępowania ze 
znalezionymi zwierzętami, adoptowanymi, w zakresie problemów behawioralnych,  Zazwyczaj są to rozmowy 
telefoniczne. 
Wszystkie zwierzęta, które zostały przyjęte pod naszą opiekę w roku 2021 to zwierzęta z terenów wiejskich, często 
zabrane z bardzo złych warunków, wymagające kosztownego leczenia, odżywienia. W większości były to szczenięta 
i kocięta. W takich sytuacjach widać, jak ważne jest działanie na rzecz ograniczania niekontrolowanego rozmnażania 
zwierząt w Polsce. Jeżeli jest to możliwe, gdy potomstwo jest przy matce, warunkiem z naszej strony jest jej 
sterylizacja.
Adopcje 2021
W tym roku udało nam się wyadoptować 13 zwierząt. Pośród nich znalazły się 2 porzucone na wsi koty oraz 11 
psów. Dorosle osobniki wyadoptowaliśmy wykastrowane, szczeniaki zaś mają klauzulę w umowie adopcyjnej 
obligującą do wykonania zabiegu w odpowiednim czasie.
Każdą adopcję poprzedzamy wywiadem, który ma na celu zminimalizowanie rozczarowań wszystkich 
zaangażowanych w ten proces stronom:
-nowym właścicielom, gdy okazuje się, że posiadanie zwierzęcia jednak ich przerasta lub pojawiają się problemy, 
których wcześniej nie przewidzieli,
– nam, bo każdy powrót zwierzęcia  z adopcji jest przykry i zadajemy sobie pytanie czy można było temu zapobiec,
– zwierzakowi, bo dla niego to sytuacja kompletnie niezrozumiała,
Choć rok 2021 nadal był inny niż pozostałe i wychodzenie z pandemicznych obostrzeń odbywało się stopniowo,  to w 
pewnych sferach dalej działaliśmy bez zmian. Mowa o naszym programie SKR. STERYLKOWE KOŁO 
RATUNKOWE to inicjatywa FUNDACJI JAK PIES z KOTEM skierowana do osób pomagających bezdomnym 
zwierzętom lub do tych, których nie stać na sfinansowanie zabiegu sterylizacji kota lub psa. Co roku zabezpieczamy 
pulę środków, w zależności od wysokości wpływów z 1% podatku, na sterylizacje. Uważamy, że ograniczenie 
nadpopulacji psów i kotów w Polsce poprzez zabiegi kastracji jest najlepszym rozwiązaniem.
W roku 2021 wysterylizowaliśmy w sumie 16 zwierząt ( psów). Były to głównie zwierzaki z obszarów wiejskich, które 
rozmnażały się w niekontrolowany sposób. Ponadto każde zwierzę wydawane przez nas do adopcji jest 
zaczipowane i wykastrowane. Wyjątkiem są szczeniak i kociaki – obowiązek sterylizacji w odpowiednim wieku 
spoczywa na właścicielu, a my to kontrolujemy. Jeśli znacie kogoś, kogo nie stać na pokrycie kosztów zabiegu, a 
jego zwierzę jest rozmnażane bez jakiejkolwiek kontroli – zapytajcie czy nie chciałby skorzystać z pomocy. Oprócz 
ograniczania liczby zwierząt bezdomnych, zabieg kastracji niesie ze sobą korzyści zdrowotne.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

400

0
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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

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

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

fundacja kieruje swe działania , by chronić zwierzęta bezdomne umieszczając je w hotelikach, 
utrzymując, otaczając opieką weterynaryjną i szukając odpowiedzialnych domow

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

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

fundacja propaguje ekologiczne postawy, opiekuje się 
zwierzętami bezdomnymi, finansuje ich leczenie, 
żywienie, zabiegi kastracji, szuka nowych domów, 
propaguje działania mające na celu ograniczenie 
bezdomności zwierząt w Polsce; charytatywne 
spotkania z dziecmi w szkołach, przedszkolach mające 
na celu edukację dzieci w zakresie postępowania ze 
zwierzętami oraz uwrażliwiające młode pokolenie na los 
braci mniejszych. Na spotkaniach przybliżamy pojęcia 
takie jak dobrostan zwierząt, ustawo o ochronie 
zwierząt, uczymy bezpiecznego obcowania z psami i 
kotami. Wpajamy już u najmłodszych postawę wrażliwą 
na los zwierząt.

32 791,38 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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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 61 890,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 61 886,67 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) 4,01 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 47 557,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 32 791,38 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)

32 791,38 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 działania statutowe takie jak pomoc zwierzętom bezdomnym, ich utrzymywanie w hotelikach, 
opieka weterynaryjna, kastrowanie, czipowanie

32 791,38 zł

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) 32 791,38 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 29 099,30 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

29 099,30 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)

7 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)
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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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