
                                                                                                                                      Lubartów, dnia 20.03.2014 

                                                                                                                                                                     

                   Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 z działalności 

                             Fundacji pomocy zwierzętom Chow-Chow 

Dane identyfikujące jednostkę: 

1. Fundacja pomocy zwierzętom Chow-Chow postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie została      

wpisana dnia 19.01.2010 roku do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  pod numerem KRS  0000346896 

2.  Fundacja posiada osobowość prawną i posługuje się następującymi numerami: 

       Regon 060572965,  NIP 7142021688 

3. Dane adresowe:  ul. Parkowa 29,   21-100 Lubartów 

4. Organami Fundacji są: 

     a) Zarząd w składzie: 
Prezes –             Mirosław Niećko,   ul. Parkowa 29,   21-100 Lubartów       

V-ce Prezes  –   Barbara Ferenc,   ul. Cicha 7/24,  21-100 Lubartów 

      b)Rada w składzie: 
                     Przewodnicząca-   Justyna Gierwatowska,  ul. Kościuszki 36/4,  14-500 Braniewo 
 
                     Członkini-                Arlena Maciąg,  Reptowo 10,  73-108 Kobylanka 
 
                     Członkini-               Iwona Grzegorzewicz,  oś. Oświecenia 57/88,  61-208 Poznań 
           

      5. Siedzibą Fundacji jest miasto Lubartów. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej. 

 
 Cele statutowe:  

1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.               

2. Działania na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt. 



3. Zwalczania wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt domowych i wolno żyjących. 

4. Udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym. 

5. Prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska oraz ochrony zwierząt i ich praw. 

6. Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej   

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i 

osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. 

2. Wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska i zwierząt. 

3. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i 

instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt, 

4. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony 

środowiska i ochrony zwierząt. 

5. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów, firm, instytucji 

pozarządowych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych 

celów Fundacji. 

6. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i 

rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno 

żyjącym. 

7. Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, 

internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach masowego przekazu. 

8. Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym realizowanie 

programu kastracji i sterylizacji. 

9. Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania ich 

przez człowieka. 

10.  Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji. 



11.  Działalność adopcyjną zwierząt. 

12.  Prowadzenie i wspieranie schronisk i ośrodków dla bezdomnych zwierząt. 

13.  Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i 

promowanie. 

14.  Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji. 

15. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w celu 

prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji. 

16.  Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt. 

17.  Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.  

Zrealizowane cele statutowe fundacji w 2013 roku 

1.  Uzyskane przychody wyniosły łącznie 19 416,97 zł  

2. Poniesione koszty na realizację zadań statutowych wyniosły 20 785,30  

3.  Fundacja w 2013 roku przejęła ze schronisk na terenie całej Polski dwanaście psów rasy chow-

chow lub w typie rasy, z prywatnego  przytuliska w Falkach jednego psa, również jednego psa od 

Straży Miejskiej w Swarzędzu, od osób prywatnych cztery psy, razem dziewiętnaście psów. 

Dla piętnastu psów udało nam się znaleźć nowe domy, jeden pies powrócił do poprzedniego 

właściciela po wielu tygodniach poszukiwań, jeden pies został poddany eutanazji po wielu 

miesiącach walki o jego życie, dwa psy ze względu na wiek i stan zdrowia pozostały pod opieką 

Fundacji w domach tymczasowych.  

 Wszystkie psy , które Fundacja przekazała do nowych domów w ramach adopcji , zostały 

wyleczone oraz podane zabiegom kastracji i sterylizacji. 

4. W 2013 roku Fundacja przeprowadziła dwukrotnie zbiórkę rzeczy nadających się do ociepleń 

pomieszczeń w których przebywają zwierzęta podczas zimy (  koce ,kołdry, materacyki). Zebrane 

fanty Fundacja przekazała do Przytuliska dla Zwierząt pani Ireny Jankowskiej w Falkach. 

    Fundacja stara się zminimalizować koszty administracyjne , które w 2013 roku wyniosły  554,30  zł, 
natomiast koszty finansowe osiągnęły wartość  160 zł. 

   Fundacja w roku 2013 nie prowadziła  działalności gospodarczej. 

   Głównym źródłem dochodów Fundacji są darowizny.  Członkowie Fundacji nie pobierają 
wynagrodzenia. Fundacja zatrudniła księgową na umowę cywilno-prawną , nie otrzymała żadnego 



zlecenia od podmiotów samorządowych i państwowych,  nie udzielała pożyczek pieniężnych,  nie 
nabywała akcji, obligacji, nieruchomości i środków trwałych.  

   Fundacja miała jeden rachunek bankowy nr  21 8707 0006 0004 8738 2000 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Lubartowie. Rachunek pełni rolę rachunku bieżącego do obsługi całej działalności 
Fundacji. 

     Fundacja złożyła w terminie deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8.  Fundacja 

nie posiadała zobowiązań podatkowych. 

    W roku 2013 nie była przeprowadzona kontrola w fundacji. 

              Prezes                                                                                      V-ce Prezes 

      Mirosław Niećko                                                                          Barbara Ferenc 
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