
Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 , kom. 500 851 385, www.przyjaznalapa.pl, KRS 0000419201

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Fundacji  Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2015

1.Dane ogólne:

Nazwa i siedziba:

      Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8

Rejestracja:

      zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 
      Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419201

REGON:

      061408908

NIP:

     7162813091

Dane dotyczące członków Zarządu:

      Agnieszka Śniegocka – Prezes Zarządu Fundacji
      Kamil Rafał Śniegocki – Wiceprezes Zarządu Fundacji
      Łukasz Stefan Markowski – Członek Zarządu Fundacji
      Marlena Szubstarska – Członek Zarządu Fundacji
      Patryk Pietrasiak – Członek Zarządu Fundacji
      Weronika Tokajuk – Członek Zarządu Fundacji

Cele statutowe:
§ 2
1.Celem Fundacji jest:
a. ochrona zwierząt – w szczególności psów
b. niesienie pomocy potrzebującym i krzywdzonym zwierzętom przez ich właścicieli - w szczególności
psom
c. wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym
d. podejmowanie interwencji w przypadku znęcania się nad zwierzęciem, w tym składanie zawiadomień o
popełnionych przestępstwach, występowanie w Sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu
ochrony praw zwierząt,
e. wsparcie zwierząt osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
f. edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze
g. promocja i organizacja wolontariatu



Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
§ 2
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie stoisk informacyjno-edukacyjnych, happeningów mających na celu poszerzanie wiedzy
służącej promocji celów Fundacji
b. organizowanie programów edukacyjnych w szkołach, uczelniach wyższych
c. pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt
d. organizację wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003 roku, pozycja 873 z późniejszymi zmianami), w szczególności na
rzecz Fundacji
e. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i
osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji
f. współpracę z policją w sprawach związanych z realizacją celów Fundacji
g. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
§ 3
1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
2. Działalność nieodpłatna obejmuje wszystkie formy wymienione w § 2 pkt2 lit. d, e, f, zaś działalność
wymieniona w § 2 pkt2 lit. a, b, c, g, może być realizowana również jako działalność odpłatna.

W roku 2015 Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa podjęła następujące 
działania, zmierzające do realizacji celów statutowych:

1.Działania zwalczające przejawy znęcania się nad zwierzętami, , w szczególności poprzez   
podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych 
przestępstwach, występowanie w Sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu 
ochrony praw zwierząt

- przeprowadzono 8 interwencji dotyczących w przeważającej większości zgłoszeń o 
przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania lub znęcania się nad 
zwierzętami
- we wszystkich przypadkach dokonano porad i pouczeń . Sprawdzano również
wykonanie zaleceń pokontrolnych
- przeprowadzono 2 kontrole w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach w celu 
sprawdzenia dobrostanu przebywających w nim zwierząt

2.Działania prowadzące do eliminacji okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt  

- zorganizowano stoisko edukacyjne w centrum handlowym mające na celu  kształtowanie w 
społeczeństwie konieczności postrzegania prawa zwierząt do ochrony

- „Sterylizacja/Kastracja – TAK!” - kampania ma na celu zapobiegać niechcianym ciążom, co za 
tym idzie ograniczyć bezdomność zwierząt

-”Cyrk bez zwierząt” -  Kampania ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na życie niewinnych 
zwierząt więzionych dla rozrywki człowieka oraz doprowadzenie do prawnego zakazu 
wykorzystywania zwierząt cyrkowych na terenie Polski.

3.Niesienie pomocy zwierzętom potrzebującym  



- przekazanie karmy dla zwierząt osobom mającym bardzo złą sytuację życiową       
                  łącznie karma sucha i mokra:  44,2  kg
- sfinansowanie usług (badania, zakup karmy specjalistycznej, zabieg, itp.)
                  łączny koszt finansowy:  450  zł                                
- przekazanie karmy i artykułów Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach
                  łącznie karma sucha i mokra: 78.94 kg  
                  inne artykuły: 3 legowiska, 2 piłki gumowe, 2 gryzaki, 10 opakowań Dolvit Senior,
                                         1 drapak-legowisko, 2 zabawki biegające fretki, nożyczki do strzyżenia,
                                         50 sztuk podkładów higienicznych, 1 klatka XL, 10 sztuk smyczy, 
                                         10 sztuk obroży, 5 opakowań witamin MULTICAL
                  

4.Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt  

- Sterylizacja/Kastracja-TAK! - promowanie i realizacja programu kastracji i sterylizacji zwierząt 
- promowanie w środkach masowego przekazu (Internet)
- współpraca z lekarzami weterynarii - możliwość zabiegu sterylizacji/kastracji po promocyjnych 
cenach w miesiącu marzec
- współpraca z lekarzami weterynarii - możliwość bezpłatnej sterylizacji/kastracji dla zwierząt osób 
posiadających bardzo złą sytuacją życiową 

5.Kształtowanie w społeczeństwie konieczności postrzegania prawa zwierząt do ochrony  

- publikacje na stronie internetowej fundacji oraz profilu społecznościowym Facebook mające na 
celu kształtowanie w społeczeństwie postawy pro-zwierzęcej
- organizowanie kampanii, happeningów mających na celu kształtowanie w społeczeństwie postawy 
pro-zwierzęcej
- wolontariusze fundacji starają się swoją postawą i zaangażowaniem w niesieniu pomocy
zwierzętom skrzywdzonym zachęcać innych ludzi do niesienia pomocy.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Uchwały zarządu Fundacji (w załączeniu)

W 2015 r. zarząd Fundacji podjął uchwały:   
1. Nr 1/15 w dniu 22.03.2015 w sprawie zmiany statutu Fundacji
2. Nr 2/15 w dniu 22.03.2015 w sprawie powołania nowych Członków do Zarządu Fundacji
3. Nr 3/15 w dniu 29.03.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

5. Informacja o osiągniętych przychodach

Przychody ogółem 6.267, 61zł 100,00%
Odpłatna działalność statutowa 0.00zł 0,00%
Darowizny osób fizycznych 
(indywidualne i ze zbiórek publicznych)

3667,33zł  58,51 %

Darowizny osób prawnych

Nadwyżka przychodów nad kosztami 
za poprzedni rok 

1510,00 zł

1090,28 zł

24,10 %

17,39 %



Drobne różnice w wysokości 0,01 zł.

6. Informacja o poniesionych kosztach
Struktura kosztów przedstawiona jest szczegółowo w rachunku wyników opartym na odpowiednio
rozbudowanym planie kont

Koszty ogółem 4.567,79 zł 100,00%
Koszty realizacji zadań statutowych 4.343,03 zł  95,08 %

Koszty administracyjne 224,76 zł
 
4,92 %
 

Kwota 4343,03 zł została wydatkowana na wyżej wymienione działania zmierzające do 
realizacji celów statutowych.

Wynik finansowy z działalności za rok 2015 wyniósł 1699,83 zł. Zostanie on przeznaczony w 
następnym roku na działalność statutową fundacji.

7. Pozostałe informacje o finansach Fundacji

a) zatrudnienie
Na dzień 31.12.2015r. Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa nie zatrudniała 
pracowników, wszystkie działania były organizowane w formie wolontariatu.

b) wynagrodzenie dla członków zarządu Fundacji
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu Fundacji.

d) wynagrodzenia tytułem umów-zleceń
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umów-zleceń

e) pożyczki
Fundacja nie udzielała pożyczek.

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Fundacja miała jeden rachunek bankowy nr 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860   w Banku BGŻ, 
Oddział w Puławach, ul. Centralna 9. Rachunek pełni rolę rachunku bieżącego do
obsługi całej działalności Fundacji.

g) wartość obligacji, udziałów, akcji
Fundacja nie posiadała obligacji, udziałów i akcji.

h) nieruchomości
Fundacja nie posiadała nieruchomości

i) środki trwałe
Fundacja nie posiadała środków trwałych

j) wartość aktywów i zobowiązań
Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2015 wynosiły 2210,83 (stanowiły je środki pieniężne w kasie i w 
banku)
Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2015 wynosiły 11 zł.



8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
brak

9. Zobowiązania podatkowe i składane deklaracje podatkowe
Fundacja nie miała żadnych zobowiązań podatkowych. Fundacja składała deklaracje CIT-8

10. Kontrole
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.

Puławy,  15.06.2016


