Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa
24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, kom. 500 851 385, www.przyjaznalapa.pl, KRS 0000419201

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2013

1.Dane ogólne:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa, 24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20
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 Chmurzyńska – Prezes Zarządu Fundacji
Kamil Rafał Śniegocki – Wiceprezes Zarządu Fundacji
Łukasz Stefan Markowski – Członek Zarządu Fundacji
Krzysztof Jakub Sikora – Członek Zarządu Fundacji
Cele statutowe:
1.Celem Fundacji jest:
a.niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom,
b.udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
c.ochrona zwierząt i środowiska,
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.propagowanie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia,
f.wsparcie zwierząt osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
g.edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze,
h.promocja i organizacja wolontariatu

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.organizowanie spotkań, programów edukacyjnych w szkołach, wyższych uczelniach, oraz innych form
poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji,
b.organizowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących do
eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt,
c.pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt,
d.zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt,
e.leczenie zwierząt,
f.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,
g.organizowanie edukacji we wszystkich aspektach prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia,
h.współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i
osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,
i.współpracę z policją oraz strażą miejską w sprawach związanych z realizacją celów Fundacji,
j.zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
Działalność nieodpłatna obejmuje wszystkie formy wymienione w § 2 pkt2 lit. b, d, f, h, i zaś
działalność wymieniona w § 2 pkt2 lit. a, c, e,g, j może być realizowana również jako działalność
odpłatna.

W roku 2013, będącym drugim rokiem działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt –
Przyjazna Łapa, zostały podjęte 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 20 interwencji dotyczące w przeważającej większości zgłoszeń o
przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania lub znęcania się nad
zwierzętami
- w wyniku 2 interwencji zostało złożone zawiadomienie na Policję o przestępstwie znęcania się
nad zwierzętami
- w pozostałych potwierdzonych przypadkach dokonano porad i pouczeń . Sprawdzano również
wykonanie zaleceń pokontrolnych
2.Działania prowadzące do eliminacji okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt
- zorganizowano stoiska edukacyjne i kampanie 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
- „Nie wyrzucaj psa przed wakacjami!” - kampania ma na celu uświadomienie społeczeństwa, że
pies to odpowiedzialność. Decydując się na niego musimy być świadomi, że zwierzę potrzebuje

stałej opieki, zabawy. Pies czy inne zwierzę nie jest zabawką, którą odstawimy na półkę jak będzie
nam przeszkadzać w realizacji marzeń, wyjazdu lub się znudzi.
- „Zerwijmy Łańcuchy” przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji poprzez zorganizowanie akcji w
Puławach. Kampanie ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwu na niehumanitarne i niezgodne z
prawem przetrzymywanie psów na łańcuchach, a jeszcze co za tym idzie bardzo często w
drastycznych warunkach.
- „Ciepła buda, pełna miska, a Twój piesek Cię uściska” - Kampania kładzie nacisk na
odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami w okresie zimowym i ma na celu uświadomienie
właścicieli zwierząt, że zwierzę nie jest rzeczą.
- „Szanuję – Nie męczę” - kampania ma na celu uświadomienie że ryba też czuje i cierpi, a przede
wszystkim dopilnowanie aby w okresie przedświątecznym ryby były sprzedawane w odpowiednich
warunkach.
-”Cyrk bez zwierząt” - przyłączenie się do Koalicji poprzez organizowanie protestów przed
Cyrkami. 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: 147,58kg
- przekazanie leków dla zwierząt
Euthyrox N175 - 5 opakowań
- sfinansowanie usług (badania, zakup karmy specjalistycznej, zabieg, itp.)
łączny koszt finansowy: 1026,87zł
- przekazanie karmy i artykułów Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach
łącznie karma sucha i mokra: 217,76 kg
wsparcie finansowe: 102,34zł
inne artykuły: 1 koc, 3 ręczniki, 2 kagańce, 2 smycze, 1 kolczatka, 5 opakowań
DentStix, 1 sweter
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
-organizacja wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miasto
Puławy
-sporządzanie raportu na temat bezdomności zwierząt na terenie powiatu puławskiego
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 2013 r. zarząd Fundacji podjął uchwały:
1. Nr 1/2013 w dniu 22.03.2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za
rok 2012
2. Nr 2/2013 w dniu 19.07.2013r w sprawie odwołania członka Zarządu a w jego miejsce
powołania nowego członka Zarządu
3. Nr 3/2013 w dniu 19.07.2013r w sprawie zmiany Statutu Fundacji
5. Informacja o osiągniętych przychodach
Przychody ogółem

8 976,57 zł
Odpłatna działalność statutowa
Darowizny osób fizycznych
Darowizny ze zbiórek publicznych

0.00zł

100,00%
0,00%

1563,51zł
2093,01zł

17,42%
23,32%

Darowizny osób prawnych
2946,07zł
Dotacja z Urzędu Gminy Puławy
1688,68zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami 685,30zł
za poprzedni rok obrotowy

32,82%
18,81%
7,63%

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

9 109,45 zł

100,00%

Koszty realizacji zadań statutowych

8.909,45zł

97,80%

Koszty administracyjne

200,00 zł

2,20%

Koszty finansowe

0,00 zł

0,00%

Kwota 8909,45zł została wydatkowana na wyżej wymienione działania zmierzające do
realizacji celów statutowych.
Wynik finansowy z działalności za rok 2013 to strata w kwocie 132,88 zł. Zwiększy ona koszty
następnego roku fundacji.
7. Pozostałe informacje o finansach Fundacji
a) zatrudnienie
Na dzień 31.12.2013r. 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 68 2490 0005 0000 4500 4331 3049 w Banku
AliorBank, 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 31.12.2013 wynosiły 367,12 zł (stanowiły je środki pieniężne w kasie i
w banku)
Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2013 wynosiły 204,00zł.
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, 25.03.2014r

…..................................................................
Agnieszka Chmurzyńska – Prezes Fundacji

…..................................................................
Kamil Śniegocki – Wiceprezes Fundacji

