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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CZĘSTOCHOWA

Powiat M. CZĘSTOCHOWA

Ulica WOLNOŚCI Nr domu 77/79 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-200 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 34-324-24-68

Nr faksu E-mail czestochowa@toz.pl Strona www czestochowa.toz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-09-19

2015-01-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36056561900000 6. Numer KRS 0000523832

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

Andrzej Stolarczyk Prezes Oddziału TAK

Lucyna Wieczorek Wiceprezes Zarządu 
Oddziału

TAK

Małgorzata Tomżyńska Sekretarz Zarządu 
Oddziału

TAK

Piotr Grzeliński Skarbnik Oddziału TAK

Anna Kwapień Członek Zarządu 
Oddziału

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich 
poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką; 2) Kształtowanie 
właściwego stosunku do zwierząt; 3) Działanie na rzecz ochrony 
środowiska; 4) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących 
przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko 
zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw 
zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku 
publicznego Towarzystwo może prowadzić odpłatną i nieodpłatną 
działalność w zakresie: 1) zwalczania przejawów znęcania się nad 
zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy; 2) aktywnego 
działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt; 3) sprawowania 
nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie 
ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi 
instytucjami w zakresie ochrony zwierząt; 4) współdziałania z właściwymi 
instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń 
dotyczących praw zwierząt; 5) występowania z inicjatywami w zakresie 
wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz 
współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych; 6) 
prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji 
bezdomnych zwierząt; 7) realizacji programu identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz prowadzenia składowania i rozdziału materiałów 
medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do 
znakowania zwierząt; 8) tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i 
prowadzenia ich we własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich w formie zleconej; 
9) organizowania i prowadzenia działalności weterynaryjnej; 10) 
podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt oraz 
ochrony środowiska; 11) prowadzenia działalności propagandowej i 
wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska; 12) 
prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony 
zwierząt oraz ochrony środowiska; 13) współpracy z instytucjami 
oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w 
duchu humanitarnego stosunku do zwierząt; 14) popierania prac 
naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad 
zwierzętami; 15) propagowania i organizowania szkoleń dla Inspektorów 
etatowych i społecznych Towarzystwa; 16) współpracy z instytucjami i 
innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a 
w szczególności ochroną zwierząt; 17) współpracy z krajowymi, 
zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami 
zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska; 18) 
organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei 
ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei 
ochrony środowiska; 19) ratownictwa i ochrony ludności; 20) nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania; 21) podejmowania działań 
innych niż wymienione w pkt 1-20, służących ochronie zwierząt i ochronie 
środowiska.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maria Suska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

Małgorzata Balsam Zastępca 
przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

Urszula Paliga Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

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 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)

Działania TOZ Oddział w Częstochowie ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc 
zwierzętom bezdomnym – rocznie ok. 1.000 zwierząt

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

12500

26

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie skupia się na kilku najważniejszych 
zagadnieniach: - prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie - działalność interwencyjna w zakresie 
ochrony i pomocy bezdomnych zwierząt - działalność edukacyjna – głównie dzieci i młodzieży – promująca prawidłowe postawy 
wobec zwierząt. Od 1991 roku częstochowski Oddział TOZ prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy 
ul. Gilowej 44/46, w którym przebywa ponad 200 psów i 40 kotów. Na terenie Częstochowy i okolic inspektorzy Towarzystwa 
interweniują w obronie praw zwierząt sprawdzając warunki ich bytowania oraz reagując na przypadki znęcania się nad 
zwierzętami. Inspektorzy Towarzystwa również weryfikują informacje o złym stanie zwierząt bezdomnych i wolno-bytujących, a 
w przypadku ich potwierdzenia kierują zwierzęta na leczenie i specjalistyczne zabiegi. Towarzystwo ratuje życie zwierząt 
finansując zabiegi i operacje weterynaryjne oraz karmę. Finansuje także zakup leków i specjalistycznego sprzętu 
weterynaryjnego do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Organizuje pogadanki edukacyjne z dziećmi i 
młodzieżą w częstochowskich placówkach oświatowych oraz na różnych spotkaniach i imprezach mających na celu 
uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na los zwierząt. Częstochowski Oddział TOZ organizuje również akcje promujące adopcje 
zwierząt ze Schroniska. Promuje adopcje schroniskowych zwierząt w Internecie oraz lokalnych mediach jak również na 
okolicznościowych imprezach na terenie Częstochowy. Towarzystwo pomaga także na terenie miasta w sterylizacji bezdomnych 
kotów. Współpracuje też z mieszkańcami Częstochowy i innymi organizacjami pro-zwierzęcymi w celu pomocy zwierzętom.

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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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) 1 825 277,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 809 240,64 zł

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

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

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

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

Aktywne działanie w zakresie przestrzeganie 
praw zwierząt. Zwalczanie przejawów znęcania 
się nad zwierzętami i przejawów okrucieństwa 
wobec nich, działanie w ich obronie i niesienie 
im pomocy. Prowadzenie działań zmierzających 
do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt. 
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad 
przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie 
ochrony zwierząt i środowiska w tym 
współdziałanie z właściwymi instytucjami, 
organizacjami i mieszkańcami w zakresie 
ochrony zwierząt. Prowadzenie działalności 
promującej ochronę zwierząt oraz ochronę 
środowiska. Prowadzenie działalności 
edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt oraz 
ochrony środowiska.

94 99 Z 326 700,00 zł
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 888,08 zł

e) pozostałe przychody 11 148,48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 191 714,87 zł

2.4. Z innych źródeł 69 028,33 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 475 113,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 326 704,00 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

1 Leczenie zwierząt, usługi weterynaryjne, w tym również w Schronisku, wkład własny na 
prowadzenie schroniska

133 000,00 zł

2 Koszty kampanii 1%, koszty administracyjne 61 000,00 zł

3 Zakupy sprzętu, wyposażenia i usług służących do realizacji celów statutowych oraz obsługi 
interwencji i promocji adopcji

95 700,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 364 534,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 200 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 200 000,00 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:

1 809,00 zł

126 338,79 zł

22 075,36 zł

25 455,16 zł

0,00 zł

16 036,56 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 303 415,74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 1 682 107,09 zł 326 704,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 505 824,90 zł 197 337,67 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

32,19 zł

96 546,00 zł

79 704,00 zł 79 704,00 zł

4 Środki przekazane do Zarządu Głównego na realizację celów statutowych 37 000,00 zł

49 662,33 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 20 336,62 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

12 125,34 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

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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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)

21 osób

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

17,60 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

49 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)

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

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 871 887,52 zł

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

871 887,52 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)  

3 459,87 zł

56 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)

35 osób

w 
tym:

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

35 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

51 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

871 887,52 zł

708 509,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

163 377,88 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 871 887,52 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

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

1 Zapewnienie opieki 
zwierzętom bezdomnym na 
terenie Gminy Częstochowa 
w latach 2018 – 2022

Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Częstochowie

Gmina Miasto Częstochowa 1 200 000,00 zł

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

6 440,00 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
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Andrzej Stolarczyk - Prezes Zarządu 
Oddziału

Piotr Grzeliński - Skarbnik Zarządu 
Oddziału

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie 4

2 Urząd Miasta Częstochowa Wydział Kontroli 2

2020-09-05
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