
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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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.

Organy Fundacji

Rada Fundacji :

1. Małgorzata Matyja – Przewodniczący Rady

2. Nikodem Suzin – Członek Rady
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3. Rafał Lewandowski – Członek Rady

Zarząd Fundacji:

1. Wioleta Pawlik-Nowacka – Prezes Zarządu

2. Bartosz Nowacki – Wiceprezes Zarządu

3. Agnieszka Wieczorek – Członek 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

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 
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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

Działalność statutowa Fundacji w 2013 roku: 

1) W 2013 roku Fundacja podjęła się opieki nad trzema psami i trzema kotami. Piesek w typie wyżła  

niemieckiego trafił pod opiekę Fundacji w lipcu 2013 roku, został wyadoptowany również w tym 

samym miesiącu (05/F/2013). Suczka Kropka, która wraz z rodzeństwem i matką trafiła pod opiekę 

Fundacji  w  2012  roku,  po  dwóch  nieudanych  adopcjach  i  pobycie  w  schronisku,  została 

wyadoptowana ostatecznie w paźnierniku 2013 roku (07/F2013). Półdzika kotka przebywająca  pod 

opieką  Fundacji  od  września  2012  roku  do  kwietnia  2013  roku,  została  wyadoptowana  po 
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wcześniejszej sterylizacji (04/F/2013) razem z druga półdziką kotką (03/F2013). Pod opieką Fundacji 

przebywała również złapana 1,5 miesięczna kotka, która jeszcze tego samego dnia trafiła do domu 

tymczasowego, gdzie została na stałe (06/F/2013). Fundacja wyadoptowała również suczkę w typie 

labradora,  którą  Fundacja  opiekowała  się  razem  z  Centrum  Zwierzak  na  podstawie  zawartego 

porozumienia (02/F/2013). Obecnie pod opieką Fundacji pozostaje suczka w typie pekińczyka, którą 

Fundacja „wyciągneła” ze schroniska, po tym jak suczka uciekła. Maja obecnie przebywa w domu 

tymczasowym i została wysterylizowana.

2) Ponad  powyższe  Fundacja  udzielała  informacji  telefonicznych  i  mailowych  na  temat  opieki  nad 

zwierzętami, reagowania w trudnych sytuacjach, a także prowadziła kampanie internetowe w temacie 

zapobiegania przemocy wobec zwierząt (przygotowanie ulotek, plakatów, artykułów).

3) Fundacja  podpisała  dwie  umowy  o  wzajemnej  współpracy  i  partnerstwie.  Pierwszą  z  Centrum 

Zwierzak, drugą z OTOZ Animals Łódź.

4) W 2013 roku Fundacja zainicjowała powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt 

w  Łodzi.  Odbyło  się  5  spotkań  organizacji  zainteresowanych  współpracą.  Efektem  spotkań  jest 

złożony w grudniu 2013 roku wniosek o powołanie KDO ds. ochrony zwierząt.

5) Fundacja  czynnie  uczestniczyła  w  akcjach  prozwierzęcych  (tj.  Zerwijmy  Łańcuchy  w  Łodzi, 

Manifestacja przeciwko fermom futrzarskim w Warszawie) oraz podpisała kilka petycji i wniosków

w sprawach ochrony zwierząt. Ponad to, fundacja samodzielnie wystosowała kilka pism w sprawie 

ochrony zwierząt i zapobiegania przemocy wobec nich.

6) Fundacja w ramach akcji „Gwiazdka dla Zwierząka” otrzymała w darowiźnie od Szkoły Podstawowej 

Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” karmę dla psów i kotów oraz koce, kołdry i ręczniki.  Dużą 

część  otrzymanych  darów  Fundacja  przekazała  do  Schroniska  dla  Zwierząt  w  Łodzi  na  ul. 

Marmurowej, pozostałą ilość pozostawiła na własne cele i dla swoich podopiecznych.

Podjęte uchwały:

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

zostały  podjęte  7  uchwał  Rady  i  2  uchwały  Zarządu.  Pełne  teksty  uchwał  są  dostępne  w  siedzibie 

Fundacji. Uchwały dotyczą:

Uchwały Rady:

1. uchwała 01/RF/2013  z dnia 30.04.2013 - w sprawie przyjęcia porządku obrad

2.  uchwała  02/RF/2013  z  dnia  30.04.2013  -  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  Rady  Fundacji  z  dnia 

30.06.2012 roku
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3. uchwała  03/RF/2013  z  dnia  30.04.2013  -  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  merytorycznego 

Fundacji za rok 2012

4. uchwała 04/RF/2013 z dnia 30.04.2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2012

5. uchwała 05/RF/2013 z dnia 30.04.2013 - w sprawie przekazania zysku na cele statutowe w roku 2013

6. uchwała 06/RF/2013 z dnia 30.04.2013 - w sprawie przyjęcia rezygnacji Marka Gabryelskiego

7. uchwała 07/RF/2013 z dnia 30.04.2013 - w sprawie powołania nowego członka Rady Pana Rafała 

Lewandowskiego

Uchwały Zarządu:

1. uchwała 01/ZF/2013 z dnia 30.03.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2012

2. uchwała 02/ZF/2013 z dnia 30.03.2013 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012

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  242,90  zł  i  stanowiły  darowizny  osób 

fizycznych oraz firm określone statutem. 

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 331,43 zł, z tego 645,52 zł stanowiły koszty 

zużycia materiałów (karma dla podopiecznych) oraz 1 685,91zł koszty usług obcych.

Działalność statutowa Fundacji zamknęła się stratą 88,53 zł, która zostanie pokryta w latach kolejnych.

Na rachunku bankowym w Kredyt Bank S.A. na dzień 31.12.2013r. Fundacja posiadała kwotę 45,32 zł

Fundacja sporządziła sprawozdania finansowe za 2013 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.

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
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