
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina DĄBRÓWNO

Powiat OSTRÓDZKI

Ulica UL. KOŚCIUSZKI Nr domu 11C Nr lokalu 

Miejscowość DĄBRÓWNO Kod pocztowy 14-120 Poczta DĄBRÓWNO Nr telefonu 505540455

Nr faksu E-mail strazochronypraw@wp.pl Strona www strazprzyrody.dabrowno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36194591000000 6. Numer KRS 0000560103

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

Magdalena Savary de 
Beauregard

prezes TAK

Katarzyna Kalman wiceprezes TAK

Aldona Nowakowska skarbnik 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

Ilona Kasprowicz- 
Andrzejewska

przewodnicząca TAK

Marcel Bestvater członek TAK

Wiesław Kowalski członek TAK

STOWARZYSZENIE STRAŻ OCHRONY PRZYRODY I PRAW ZWIERZĄT

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

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)

1. Pomoc zwierzętom bezdomnymi i zwierzętom właścicielskim, w tym: leczenie zwierząt, sterylizacje, chipowanie. 
Stowarzyszenie opiekuje się  zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Dąbrówno. Zadbaliśmy o poprawę 
warunków bytowania: zbudowaliśmy kojce, budy. Zakupiliśmy smycze, obroże, transportery, środki przeciw pchłom i 
kleszczom dla zwierząt bezdomnych.  Zwierzęta bezdomne były  leczone- 12 zwierząt.  Wszystkie zwierzęta zostały 
otoczone kompleksową opieką weterynaryjną i  behawioralną.  Dla zwierząt bezdomnych szukaliśmy nowych 
domów: stałych i tymczasowych.  W roku 2018 wyadoptowaliśmy 18 bezdomnych psów i 11 bezdomnych kotów. 
Wszystkie zwierzęta bezdomne, którym pozwalałł na to stan zdrowia i wiek zostały wykastrowane. Ponadto z 
funduszy Stowarzyszenia opłacono kastracje 12 kotów wolno bytujących. Z inicjatywy Stowarzyszenia zostały 
przeprowadzone i częściowo sfinansowane na terenie gminy Dąbrówno dwie akcje mobilnych sterylizacji i 
chipowania zwierząt właścicielskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Obrona Zwierząt z Jędrzejowa. Podczas 
pierwszej akcji wykastrowanych zostało 97 zwierząt, w tym 42 suki, 33 kocice, 10 psów i 12 kocurów. Zachipowane 
zostały 64 zwierzęta. Podczas drugiej akcji wykastrowane zostały 103 zwierzęta, w tym 56 suk, 11 psów, 27 kocic i 9 
kocurów. Zachipowano 64 zwierzęta. Zabiegi były całkowicie bezpłatne dla właścicieli zwierząt. Pierwszeństwo 
zapisów na zabiegi mieli mieszkańcy gminy Dąbrówno, ale skorzystali też z akcji sterylizacji mieszkańcy okolicznych 
gmin: Rybna, Kozłowa, Ostródy, a nawet Olsztyna. Do akcji mobilnej sterylizacji przekonaliśmy włodarzy gmin 
ościennych: Kozłowa i Rybna. Pomogliśmy w organizacji akcji mobilnej sterylizacji w gminie Kozłowo. Wydatkowana 
na w/w. cele kwota to: 11821,86zł. Zakupiliśmy karmę dla zwierząt bezdomnych- kwota 371,75zł.  Leczyliśmy psy 
odebrane interwencyjnie. Wydatkowana na te cele kwota to-  530,70zł.
2. Kształtowaliśmy wśród społeczeństwa właściwe postawy wobec zwierząt i podjęliśmy działania na rzecz ich 
ochrony. Propagowaliśmy przepisy dotyczące ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami. 
Współpracowaliśmy  ze szkołami podstawowymi i sołtysami na terenie gminy Dąbrówno.W trzech szkołach na 
terenie naszej gminy zorganizowaliśmy spotkania uczniów z przedstawicielami TOPZ z Ostródy. Takie spotkanie 
odbyło się również z sołtysami w UG w Dąbrównie. Podczas nich zaprezentowane zostały przepisy dotyczące praw 
zwierząt i obowiązki właścicieli. Umieszczaliśmy informacje dotyczące praw zwierząt na naszej stronie internetowej ( 
opłata za serwer- kwota 97,17zł) i profilu Facebook oraz na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach położonych 
na terenie naszej gminy. Podczas Dni Dąbrówna zorganizowaliśmy stoisko. Rozdawaliśmy mieszkańcom i turystom 
ulotki informujące o przepisach dotyczących praw zwierząt,  propagujące sterylizacje, czipowanie i adopcje zwierząt 
bezdomnych. Wydatkowana na ten cel kwota to- 970,11zł
We współpracy z Samorządami Uczniowskimi i Kołem Wolontariatu w  PSP w Dąbrównie zorganizowaliśmy zbiórki 
karmy dla zwierząt potrzebujących. Kontynuowaliśmy zapoczątkowaną w roku 2017 akcję ochrony żab migrujących 
w okresie godowym między dwoma zbiornikami wodnymi poprzez drogę wojewódzką między Dąbrównem, a 
Saminem.
Wsparliśmy finansowo akcję odłowienia w profesjonalny sposób bezdomnego psa na terenie gminy Iłowo- kwota 924
 zł.
3. Pomagaliśmy osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez finansowanie leczenia i operacji 
chirurgicznych tych zwierząt a także czipowanie.
Pomoc finansowa udzielona została 8 zwierzętom właścicielskim (4 suczkom i 4 kotom)- sterylizacje i leczenie 
Wydatkowana na ten cel kwota to- 1831zł.
4. Chroniliśmy zwierzęta i egzekwowaliśmy przestrzeganie Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z 
Policją i innymi organami państwowymi oraz reprezentowaliśmy wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia 
jako pokrzywdzonego.
Na terenie gminy i w gminie Działdowo przeprowadziliśmy 45 kontroli warunków bytowania zwierząt. W większości 
przypadków po naszej interwencji zostały poprawione warunki bytowania. W jednym przypadku  Stowarzyszenie 
skierowało  do sądu ( jako pokrzywdzony)  doniesienie o podejrzenie popełnienia przestępstwa z uwagi na 
nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
4.  Zorganizowaliśmy grupę wolontariuszy.
Aby socjalizować zwierzęta bezdomne i móc się nimi we właściwy sposób opiekować zorganizowaliśmy we 
współpracy z PSP w Dąbrównie grupę wolontariuszy składającą się ze starszych uczniów SP, gimnazjum oraz osób 
dorosłych- 8 osób. Osoby wyprowadzają zwierzęta bezdomne na spacery, pomagają w ich codziennej pielęgnacji.

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

350

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)

Zwierzęta bezdomne głównie psy, koty,żaby.

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

1. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw 
zwierząt- podejmowanie interwencji z udziałem Policji.
2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, pielęgnacja, 
socjalizacja zwierząt, znajdywanie domów stałych i 
tymczasowych.
3. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia 
populacji zwierząt bezdomnych. Organizacja na terenie 
gminy Dąbrówno akcji bezpłatnych sterylizacji i 
czipowania zwierząt właścicielskich. Wyłapywanie 
zwierząt i wykonywanie sterylizacji. Udzielanie pomocy 
finansowej osobom, którym zależy na zmniejszaniu 
populacji zwierząt bezdomnych.

0,00 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) 22 610,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 610,22 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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

21 693,03 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) 21 693,03 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 917,19 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

24 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)

8 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

Stowarzyszenie fizycznie działa na rzecz zwierzat i ochrony przyrody 
oraz edukacyjnie 
poprzez szkolenia  dla dzieci i osób dorosłych.

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

Magdalena Savary de Beuregard- 
prezes

Katarzyna Kalman-wiceprezes
Aldona Nowakowska- skarbnik

Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-07
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