
FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM
„(Nie)Milcz – Reaguj”

„Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym 
jak traktuje on swe zwierzęta.”

Mahatma Gandhi

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz-Reaguj”

za okres od 13.09.2011 r. do 31.12.2011 r. 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Informacje ogólne:

Fundacja  Pomocy  Zwierzętom „(Nie)Milcz-Reaguj”  (Fundacja)  została  ustanowiona  przez  Fundatora 

Wioletę  Pawlik  -  Nowacką  aktem  notarialnym  z  dnia  13.07.2011  r.  sporządzonym  w  Kancelarii 

Notarialnej Notariusza Włodzimierza Fijałkowskiego w Łodzi, Repetytorium A 4410/2011.

. 

Fundacja uzyskała w dniu 13.09.2011 r. wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i  Zawodowych,  Fundacji  i  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej,  prowadzonego  przez  Sąd 

Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS  0000395992.

Fundacja uzyskała numer identyfikacyjny REGON 101278094 oraz numer identyfikacji podatkowej 

NIP 726-264-67-70 (Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty, ul. Zachodnia 47) w dniu 15.09.2011 r. 

Fundacja działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz.203 z 1991r., 

z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003r. z późn. zm.)

3) Statutu Fundacji.

5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Czas działania fundacji jest nieograniczony.

7. Siedziba Fundacji mieści się w Łodzi przy ul. Zuli Pacanowskiej 1 m 24, 91-439 Łódź.
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Organy Fundacji

Rada Fundacji :

1. Małgorzata Matyja – Prezes Zarządu

2. Nikodem Suzin – Wiceprezes Zarządu

3. Marek Gabryelski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Fundacji:

1. Wioleta Pawlik-Nowacka – Prezes Zarządu

2. Bartosz Nowacki – Wiceprezes Zarządu

3. Agnieszka Wieczorek – Wiceprezes Zarządu

Cele statutowe Fundacji:

a) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania i ochrony

• propagowanie właściwego stosunku do zwierząt,

• działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,

• przeciwdziałanie  patologiom  społecznym  skierowanym  przeciwko  zwierzętom,  poprzez 

zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, 

współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami (Policja, Straż Miejska) w celu wykrywania i 

zwalczania  przestępstw  i  wykroczeń,  których  przedmiotem  są  zwierzęta  oraz  pomoc  w 

doprowadzeniu do osądzenia i ukarania przez odpowiednie organy osób, które ww. czynów się 

dopuściły, jak też występowanie przed sądami i odpowiednimi organami w sprawach dotyczących 

ochrony praw zwierząt.

b)  wspieranie działalności charytatywnej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na 

rzecz ochrony zwierząt i ich praw

• działanie  na  rzecz   edukacji,  oświaty  i  wychowania,  w szczególności  poprzez  podejmowanie 

współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego 

stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości 

społeczeństwa dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt;

• promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt

c)  działanie na rzecz ochrony środowiska
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

• organizację  corocznej,  ogólnopolskiej  akcji  o  nazwie  Festiwal  „Ludzie  zwierzętom”, 

mającej  na celu edukację oraz uświadamianie  społeczeństwa w zakresie  ochrony praw 

zwierząt oraz pomoc instytucjom działającym na rzecz ochrony praw zwierząt; 

• organizowanie koncertów, festynów, imprez masowych, zgromadzeń publicznych, wystaw 

kulturalnych,  akcji  propagandowych  oraz  edukacyjnych  mających  na  celu 

rozpowszechnianie postaw przyjaznych zwierzętom oraz ochrony ich środowiska w tym 

także za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw,

• zakup niezbędnych akcesoriów dla zwierząt (w tym bud, smyczy, obroży,  szelek, klatek, 

kennelów, kuwet, drapaków, kocy itd), leków i preparatów weterynaryjnych oraz karmy 

dla zwierząt;

• przekazywanie  funduszy  na  działalność  statutową  organizacji  i  instytucji  pro  – 

zwierzęcych oraz wszelkich niezbędnych do ich funkcjonowania rzeczy o zakup których 

poproszą;

• prowadzenie  wykładów  i  szkoleń  z  zakresu   ochrony  praw  zwierząt  oraz  potrzeb  i 

możliwości ograniczania bezdomności zwierząt;

• organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów na temat ochrony praw zwierząt, 

propagowanie idei „zwierzę nie jest rzeczą” oraz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami;

• współfinansowanie  w  wybranych  (przez  Fundacje)  przypadkach   pobytu  zwierząt 

bezdomnych lub wymagających specjalnej troski  w  domach tymczasowych dla zwierząt 

bezdomnych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji , wskazanych  przez Fundację: 

hotelach dla zwierząt lub w szpitalach weterynaryjnych;

• działalność   adopcyjna  (poszukiwanie  nowych   opiekunów  dla  zwierząt  bezdomnych, 

kwalifikacja do adopcji, kontrole poadopcyjne);

• wspieranie działalności związanej z ochroną zwierząt dzikich i egzotycznych;

• wspieranie w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zwierząt  

• wspieranie schronisk dla zwierząt;

• wspieranie projektu darmowej  sterylizacji i kastracji zwierząt bezpańskich;

• występowanie  z  inicjatywami  w  zakresie  wydawania  przepisów  dotyczących  praw 

zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych
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Działalność Fundacji: 

Fundacja rozpoczęła działalność w 2011 roku – główne kierunki działania Fundacji w tym okresie 

to realizacja zadań organizacyjno – administracyjnych. Po dokonaniu rejestracji Fundacji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym Zarząd Fundacji podjął niezwłocznie czynności umożliwiające formalne rozpoczęcie 

działalności, a w szczególności: 

1. uzyskano nr REGON, 

2. wystąpiono o nadanie numeru NIP

3. zawarto umowy rachunku bankowego, 

4. założono księgi rachunkowe Fundacji,  rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

6.dzięki  wsparciu  Fundatora,  Fundacji  zostało  udostępnione  nieodpłatnie  pomieszczenie  z 

przeznaczeniem  na  siedzibę  Fundacji  oraz  sprzęt  biurowy  umożliwiający  rozpoczęcie  prowadzenia 

działalności. 

Działalność statutowa: 

1) W 2011 roku Fundacja podjęła się organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu „Ludzie Zwierzętom”.

I  Ogólnopolski  Festiwal  „Ludzie  Zwierzętom  (Nie)Milcz-Reaguj”,  odbył  się  w  Łodzi,  Krakowie, 

Warszawie, Lublinie i Oplu dnia 02 października 2011 roku. Festiwal odbył się po raz pierwszy pod 

wspólnym logo. Festiwal był kontynuacją „Marszu (Nie)Milczenia – stop przemocy wobec zwierząt”, 

który  odbył  się  w  lutym  i  kwietniu  br.  W  14  miastach  Polski  około  10  tysięcy  osób  solidarnie  i  

jednogłośnie powiedziało, że nie zgadza się na akty przemocy wobec zwierząt. Wywołana została fala, 

która  teraz  zalewa  całą  Polskę.  Ludzie  organizują  kolejne akcje  mające  na  celu  pomoc  zwierzętom. 

Media i politycy mówią o problemie znęcania się nad zwierzętami. Społeczeństwo wyszło na ulice w 

obronie zwierząt, nie można tego zbagatelizować, trzeba działać dalej, mówić głośniej. Właśnie z tego 

powodu narodził się pomysł Festiwalu, który ma być cykliczną, ogólnopolską akcją, która pozytywną 

energią  koncertów,  festynów  i  zabawy  ma  uświadamiać,  edukować  ludzi  oraz  poprzez  publiczne 

zbieranie  funduszy wspierać instytucje  pro-zwierzęce.  Festiwal  ma być  również podziękowaniem dla 

organizacji  pro-zwierzęcych  za codzienną działalność  i  trudy związane  z ratowaniem życia  zwierząt.  

Przesłanie  Festiwalu  są  takie  samo  jak  Marszu,  czyli  wyrażenie  społecznego  sprzeciwu  wobec 
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nieuzasadnionego krzywdzenia czy zabijania zwierząt. Organizatorem jest Fundacja Pomocy Zwierzętom 

„(Nie)Milcz-Reaguj”,  której  założycielem jest  Pani Wioleta  Pawlik – Nowacka,  która za organizację 

Marszu  (Nie)Milczenia  została  nominowana  do  nagrody  „Serce  dla  Zwierząt”  przyznawanej  przez 

magazyn „Mój Pies”.

Fundacja koordynowała akcję w poszczególnych miastach poprzez wydanie stosownych upoważnień, 

zezwoleń oraz przez bezpośredni kontakt z koordynatorami. Zarząd Fundacji podjął się bezpośredniej 

organizacji Festiwalu w Łodzi.

W Łodzi Festiwal odbył się na Rynku Starego Miasta w sąsiedztwie Parku Staromiejskiego. Uczestnicy 

od samego początku mogli podziwiać występy zespołów muzycznych, takich jak Patyk&RmkOne, 76 

Mróz, Nośność Stropu, Enterfaith, H’ernest, eMCeeM, Lemon Dog, Gore oraz Imish (gość z Warszawy).  

Występy na  scenie  trwały  przez  osiem godzin  trwania  Festiwalu.  Jednocześnie  uczestnicy  Festiwalu 

mogli  skorzystać  z  darmowych  porad  weterynaryjnych  (lek.  wet.  Jan  Kunikowski),  behawioralnych 

(Akademia Psa i Kota), pielęgnacyjnych (Hotel Na kocią łapę, Centrum Zwierzak), zachipować psa oraz 

skorzystać  z  masażu  leczniczego  dla  zwierząt  (Magdalena  Rutkowska).  Na  Festiwalu  obecne  były 

również  organizacje  pro-zwierzęce  (Ama Canem,  Straż  dla  Zwierząt  w Polsce  Okręg Łódzki,  Kocia 

Mama), Straż Miejska i Ogród Zoologiczny.  Swoje stoisko wystawiła grupa wegan z Łodzi serwując 

uczestnikom Festiwalu przysmaki  kuchni wegańskiej.  Podczas pokazu uczestnicy mogli  zapoznać się 

również z działalnością psa o imieniu Major, który pracuje w Straży Miejskiej w Łodzi. Dzieci miały 

możliwość zaprezentowania swojej wiedzy w konkursach specjalnie dla nich przygotowanych i wygrać 

wspaniałe nagrody. Obecny na Festiwalu Łódzki Ogród Zoologiczny przybył w towarzystwie skunksa, 

jeża oraz ozdobnych kurek.  Zwierzaki  wzbudziły wielkie  zainteresowanie  uczestników,  podobnie jak 

Straż Miejska na pięknych karych koniach. Dla wszystkich obecnych zostały przygotowanie naklejki 

festiwalowe oraz  torebki  wspierające  akcje  „To nie  jest  kupa roboty”.  Festiwal  zakończył  się  około 

godziny 21.  Wszystkie instytucje, wykonawcy oraz firmy uczestniczyły w Festiwalu jedynie z dobroci 

serca  i  nie  pobrały  za  swoje  usługi  żadnego  wynagrodzenia.  Łódzkiemu  Festiwalowi  towarzyszyły 

patronaty : Prezydent Miasta Łodzi, Radio Złote Przeboje, magazyn "Mój Pies", TVP Łódź, Politechniki 

Łódzkiej,  Halolodz.pl  oraz  Wojewódzkiego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli.  

2) Fundacja przeprowadziła adopcję ..... psów i ..... kotów.
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Podjęte uchwały:

W omawianym okresie Fundator podjął 5 uchwał związanych z funkcjonowaniem Fundacji:

1) uchwała 1/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku – w sprawie wyboru członków Zarządu

2) uchwała 2/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku – w sprawie wyboru członków Rady Fundacji

3) uchwała 3/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku – w sprawie podjęcia Statutu Fundacji

4) uchwała 4/2011 z dnia 08 września 2011 roku – w sprawie zmiany Statutu Fundacji

5) uchwała 5/2011 z dnia 08 września 2011 roku – w sprawie podjęcia Statutu w nowym brzmieniu

W omawianym okresie Zarząd Fundacji i Rada Fundacji odbyły po 1 posiedzeniu w ramach których 

zostały  podjęte  3  uchwały  Rady  i  8  uchwał  Zarządu.  Pełne  teksty  uchwał  są  dostępne  w  siedzibie 

Fundacji. Uchwały dotyczą:

Uchwały Rady:

1. uchwała 01/RF/2011 z dnia 15.09.2011 - w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. uchwała 02/RF/2011 z dnia 15.09.2011 - w sprawie zgody na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu 

„Ludzie Zwierzętom”

3. uchwała 03/RF/2011 z dnia 15.09.2011 - w sprawie zaakceptowania planu Łódzkiego Ogólnopolskiego 

Festiwalu „Ludzie Zwierzętom”.

Uchwały Zarządu:

1. uchwała 01/ZF/2011 z dnia 18/09/2011 w sprawie przyjęcia darowizny od firmy Gecos Sp. Z o.o.

2.  uchwała  02/ZF/2011  z  dnia  18/09/2011  -  w  sprawie  podpisania  umowy  o  dzieło  na  realizację 

nagłośnienia podczas koncertu.

3. uchwała 03/ZF/2011 z dnia 18/09/2011 - w sprawie wyboru banku,

4. uchwała 04/ZF/2011 z dnia 18/09/2011 -  w sprawie ustalenia trybu przetrzymywania dokumentacji 

Fundacji,

5. uchwała 05/ZF/2011 z dnia 18/09/2011 - w sprawie ustanowienia opieki prawnej Fundacji,

6. uchwała 6/ZF/2011 z dnia 18/09/2011 roku – w sprawie podjęcia Zasad (polityki) rachunkowości

7. uchwała 7/ZF/2011 z dnia 18/09/2011 roku – w sprawie podjęcia procedury dot. przeciwdziałania 

praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi

8. uchwała  8/ZF/2011  z  dnia  18/09/2011  roku  –  w  sprawie  podjęcia  Polityki  bezpieczeństwa 

informatycznego i danych osobowych
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Informacja o uzyskanych przychodach i kosztach

Na realizację zadań Fundacji Fundator wniósł wpłatę w kwocie 2 000 zł  - kwota ta stanowi fundusz 

założycielski Fundacji. Z funduszu założycielskiego została wydzielona kwota 1 000 zł na działalność 

gospodarczą, którą Fundacja podejmie po rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców.

Przychody  Fundacji  w  okresie  sprawozdawczym  wyniosły  2  670,03  zł  i  stanowiły  darowizny  osób 

fizycznych oraz firm określone statutem. 

Koszty  Fundacji  w  okresie  sprawozdawczym  wyniosły  2  917,03  zł,  z  tego  247,00  zł  stanowiły 

zobowiązania publiczno - prawne, 20,00 zł koszty administracyjne,   2 500,00 zł zobowiązania wobec 

pracowników oraz 150,03 zł zużycie materiałów i energii.

Działalność statutowa Fundacji zamknęła się stratą -247,00 zł, która zostanie pokryta zyskiem uzyskanym 

w latach kolejnych.

Na rachunku bankowym w Kredyt Bank S.A. na dzień 31.12.2006r. Fundacja posiadała kwotę 0.00 zł

Fundacja sporządziła sprawozdania finansowe za 2011 r.: Bilans, Rachunek wyników i Informację 

dodatkową, które zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

Informacje inne:

Fundacja nie zatrudnia pracowników Fundacja działała wyłącznie w oparciu o działalność wolontariacką 

zarówno Członków Zarządu jak i innych osób działających na rzecz Fundacji, nie licząc jednej umowy o 

dzieło , za którą zapłata nastąpiła w roku kolejnym.

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd Fundacji:

Wioleta Pawlik-Nowacka

Bartosz Nowacki

Agnieszka Wieczorek

Fundacja Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz – Reaguj” 
91-439 Łódź ul. Pacanowskiej 1 m 24

tel. 694 149 802 
KRS : 0000395992, NIP: 726-264-67-70, REGON : 101278094

KREDYT BANK S.A. 93 1500 1038 1210 3007 7366 0000
http://www.marszniemilczenia.pl, e-mail: marsz.nie.milczenia@gmail.coml;
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	I Ogólnopolski Festiwal „Ludzie Zwierzętom (Nie)Milcz-Reaguj”, odbył się w Łodzi, Krakowie, Warszawie, Lublinie i Oplu dnia 02 października 2011 roku. Festiwal odbył się po raz pierwszy pod wspólnym logo. Festiwal był kontynuacją „Marszu (Nie)Milczenia – stop przemocy wobec zwierząt”, który odbył się w lutym i kwietniu br. W 14 miastach Polski około 10 tysięcy osób solidarnie i jednogłośnie powiedziało, że nie zgadza się na akty przemocy wobec zwierząt. Wywołana została fala, która teraz zalewa całą Polskę. Ludzie organizują kolejne akcje mające na celu pomoc zwierzętom. Media i politycy mówią o problemie znęcania się nad zwierzętami. Społeczeństwo wyszło na ulice w obronie zwierząt, nie można tego zbagatelizować, trzeba działać dalej, mówić głośniej. Właśnie z tego powodu narodził się pomysł Festiwalu, który ma być cykliczną, ogólnopolską akcją, która pozytywną energią koncertów, festynów i zabawy ma uświadamiać, edukować ludzi oraz poprzez publiczne zbieranie funduszy wspierać instytucje pro-zwierzęce. Festiwal ma być również podziękowaniem dla organizacji pro-zwierzęcych za codzienną działalność i trudy związane z ratowaniem życia zwierząt. Przesłanie Festiwalu są takie samo jak Marszu, czyli wyrażenie społecznego sprzeciwu wobec nieuzasadnionego krzywdzenia czy zabijania zwierząt. Organizatorem jest Fundacja Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz-Reaguj”, której założycielem jest Pani Wioleta Pawlik – Nowacka, która za organizację Marszu (Nie)Milczenia została nominowana do nagrody „Serce dla Zwierząt” przyznawanej przez magazyn „Mój Pies”.
	W Łodzi Festiwal odbył się na Rynku Starego Miasta w sąsiedztwie Parku Staromiejskiego. Uczestnicy od samego początku mogli podziwiać występy zespołów muzycznych, takich jak Patyk&RmkOne, 76 Mróz, Nośność Stropu, Enterfaith, H’ernest, eMCeeM, Lemon Dog, Gore oraz Imish (gość z Warszawy). Występy na scenie trwały przez osiem godzin trwania Festiwalu. Jednocześnie uczestnicy Festiwalu mogli skorzystać z darmowych porad weterynaryjnych (lek. wet. Jan Kunikowski), behawioralnych (Akademia Psa i Kota), pielęgnacyjnych (Hotel Na kocią łapę, Centrum Zwierzak), zachipować psa oraz skorzystać z masażu leczniczego dla zwierząt (Magdalena Rutkowska). Na Festiwalu obecne były również organizacje pro-zwierzęce (Ama Canem, Straż dla Zwierząt w Polsce Okręg Łódzki, Kocia Mama), Straż Miejska i Ogród Zoologiczny. Swoje stoisko wystawiła grupa wegan z Łodzi serwując uczestnikom Festiwalu przysmaki kuchni wegańskiej. Podczas pokazu uczestnicy mogli zapoznać się również z działalnością psa o imieniu Major, który pracuje w Straży Miejskiej w Łodzi. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swojej wiedzy w konkursach specjalnie dla nich przygotowanych i wygrać wspaniałe nagrody. Obecny na Festiwalu Łódzki Ogród Zoologiczny przybył w towarzystwie skunksa, jeża oraz ozdobnych kurek. Zwierzaki wzbudziły wielkie zainteresowanie uczestników, podobnie jak Straż Miejska na pięknych karych koniach. Dla wszystkich obecnych zostały przygotowanie naklejki festiwalowe oraz torebki wspierające akcje „To nie jest kupa roboty”. Festiwal zakończył się około godziny 21. Wszystkie instytucje, wykonawcy oraz firmy uczestniczyły w Festiwalu jedynie z dobroci serca i nie pobrały za swoje usługi żadnego wynagrodzenia. Łódzkiemu Festiwalowi towarzyszyły patronaty : Prezydent Miasta Łodzi, Radio Złote Przeboje, magazyn "Mój Pies", TVP Łódź, Politechniki Łódzkiej, Halolodz.pl oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 

	2) Fundacja przeprowadziła adopcję ..... psów i ..... kotów.

