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Roczne uproszczone 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 2020-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica BRYNOWSKA Nr domu 51 D Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-584 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32/2032225

Nr faksu 32/2032225 E-mail kontakt@dogiq.info Strona www www.dogiq.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-09-08

2011-12-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27834046000000 6. Numer KRS 0000216156

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

Aneta Graboś-Nagórska Prezes Fundacji TAK

Katarzyna Pytkowska Wiceprezes Fundacji TAK

Magdalena Golonka 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

Magdalena Przedpełska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Monika Boryczka Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Ludwina Machała Sekretarz Rady Fundacji TAK

FUNDACJA DOGIQ

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

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)

Promowanie idei psa asystującego wśród osób niepełnosprawnych oraz popularyzacja wiedzy w zakresie istoty i roli 
psa asystującego w życiu osób z różnymi dysfunkcjami za pomocą środków masowego przekazu tj. artykułów 
prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, pokazów pracy psów asystujących organizowanych w ramach imprez 
masowych oraz w placówkach oświatowo-kulturalnych, szkolenie psów asystujących dla osób niepełnosprawnych 
oraz psów terapeutycznych.
Styczeń 2019 (Gdynia) Uroczyste zakończenie projektu i przekazanie psa asystującego Mariny osobie 
z niepełnosprawnością beneficjentce Fundacji Annie Urbańskiej.
Luty-Marzec 2019 Kampania internetowa z udziałem beneficjentów Fundacji promująca pracę psów asystujących i 
terapeutycznych zachęcająca do przekazania 1% na rzecz Fundacji Dogiq.
Kwiecień 2019 (Chorzów) Program edukacyjno-sportowy realizowany przez Fundację Dogiq podczas Festiwalu 
Nauki w Chorzowie, występ beneficjentki Fundacji Natalii Muchy i pokaz pracy psa asystującego Amber.
Kwiecień 2019 Relacja z Festiwalu Nauki w Chorzowie wywiad z  Prezes Fundacji Dogiq Panią Anetą Graboś-
Nagórską.
Maj 2019 (Gdynia) XX Gala „Gdynia bez barier” odbiór wyróżnienia z rąk Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha 
Szczurka przez beneficjentkę Fundacji Annę Dobkowską, której towarzyszy pies asystujący Vectra.
Maj 2019 (Chorzów) Pokaz pracy psów asystujących oraz psa terapeutycznego podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Mądrych i Odpowiedzialnych Miłośników Zwierząt "Zwierzynalia 2019". Fundacja Dogiq już po raz siódmy włącza się 
aktywnie w tą incjatywę.
Czerwiec 2019 (Katowice) Reportaż na temat Fundacji Dogiq i szkolenia psów asystujących w Faktach TVN24. 
https://fakty.tvn24.pl/fakty-w-poludnie,98/tak-wyglada-szkolenie-psich-asystentow-dla-
niepelnosprawnych,941527.html?
fbclid=IwAR1wrpBEIJHB6bxUQ3yqAfUZE9JY4ZUOFIEVPlf4T8Rs2NclOW97LSHadHQ
Lipiec 2019 Zbiórka na leczenie psa asystującego Vectry https://zrzutka.pl/8magxu
Lipiec 2019 Audycja radiowa Radio Gdańsk wywiad z beneficjentką Fundacji Anną Dobkowską i historia jej przyjaźni 
z psem asystującym Vectrą
Lipiec 2019 Historia przyjaźni beneficjentki Fundacji Anny Dobkowskiej oraz psa asystującego Vectry w reportażu 
„Panoramy”
Sierpień 2019 Artykuł na temat pracy psów asystujących pt. „Pies – przyjaciel i pomocnik” w Gazecie Wyborczej
Wrzesień 2019 Rozpoczęcie projektu Szanta mającego na celu wyszkolenie i przekazanie psa asystującego 
sygnalizującego dźwięki osobie z niepełnosprawnością słuchu. Projekt jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu 
Grupy Kapitałowej Vectra.
Wrzesień 2019 (Jaworzono) Prelekcja i pokaz pracy psa asystującego Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie odwiedziła beneficjentka Fundacji Natalia wraz z psem 
asystującym Amber.
Październik 2019 Konferencja metodyczna organizowana przez Fundacje Dogiq współfinansowana przez Urząd 
Miasta Katowice „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki”.
Listopad 2019 (Katowice) Szkolenie psa Szanty w miejscach publicznych. Pies asystujący musi odpowiednio 
zachowywać się w miejscach publicznych, gdyż będzie towarzyszył osobie niepełnosprawnej w jej codziennym życiu 
24 godziny na dobę.
Listopad 2019 (Warszawa) Udział trenerów Fundacji Dogiq i wolnotariuszy w międzynarodowym wydarzeniu jakim 
była konferencja Animal Assisted Intervention dotycząca m.in. ustalania standardów szkolenia psów 
terapeutycznych. Uczestnictwo trenerów Fundacji Dogiq i wolnotariuszy w Międzynarodowej Konferencji dotyczącej 
metod szkoleniowych zwierząt.

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

1600

15
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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

1. Informacja o przychodach organizacji

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

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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie szkoleń psów asystujących i 
terapeutycznych, działalność edukacyjna promująca 
właściwe zachowania odpowiedzialnych właścicieli 
psów, działalność marketingowa zmierzająca do 
kształtowania świadomości społecznej w zakresie roli i 
praw jakie przysługują właścicielom psów asystujących. 
Promowanie idei posiadania psa asystującego wśród 
osób z niepełnosprawnością oraz popularyzacja wiedzy 
w zakresie istoty i roli psa asystującego w życiu osób z 
różnymi dysfunkcjami za pomocą środków masowego 
przekazu tj.: pokazów pracy psów asystujących i 
terapeutycznych organizowanych w ramach imprez 
masowych.

14 330,10 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. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 93 083,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 93 083,15 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 62 679,99 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 14 330,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 330,10 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)

40 744,18 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 310,01 zł

9 184,55 zł

1 W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku 
kwotę 14330,10 na zakup karmy, akcesoriów oraz usługi weterynaryjne dla psów, szkolenia, najem 
i dzierżawa gruntów leśnych

14 330,10 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 6 073,06 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 60 238,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 32 844,41 zł

Druk: NIW-CRSO 4



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

6 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

7 448,00 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)

0 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 5 831,82 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 831,82 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)

971,97 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

1 752,00 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

Aneta Graboś- Nagórska
Katarzyna Pytkowska
Magdalena Golonka

Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-12
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