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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI „ZWIERZĘCA POLANA” ZA OKRES 06.09.2012- 31.12.2013

I. DANE REJESTROWE

1. Fundacja  „Zwierzęca  Polana”   z  siedzibą  w  Warszawie,  ustanowiona  została  aktem 

notarialnym z dn. 29.08.2012 przez Fundatora Aleksandrę Grynczewską i zarejestrowana 

w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  w  Rejestrze  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji 

Społecznych i  Zawodowych,  Fundacji  Oraz Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej 

oraz  Rejestrze  Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432119 (data  wpisu  do  KRS 

06.09.2012) oraz otrzymała numer REGON: 146284323. Numer Identyfikacji Podatkowej 

organizacji to: 525-254-58-94. Fundacja rozpoczęła działalność 06.09.2014 r. 

2. Siedziba Fundacji „Zwierzęca Polana” znajduje się w Warszawie, na ulicy Gwiaździstej 
15A lok. 257. Biuro Fundacji znajduje się w Warszawie, przy ul. Cichociemnych 3 lok. 
27. Aktualny adres korespondencyjny w związku z adresem fundatora to ul. Umińskiego 
16 m. 41, 03-984 Warszawa. 

Adres poczty elektronicznej: fundacja@zwierzecapolana.org

Strona www: www.zwierzecapolana.org

Tel: 504 000 424

3. Organem wykonawczy Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą 2 osoby:

- Aleksandra Grynczewska- Prezes Zarządu,

- Konrad Woźniak – Vice Prezes

Fundator:

– Aleksandra Grynczewska
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4. Do celów statutowych Fundacji należy:

Misją  Fundacji  jest  działalność  w zakresie  ekologii  i  ochrony zwierząt  oraz  edukacji, 

oświaty i  wychowania  w szczególności  związanej  z  opieką  nad zwierzętami,  ochroną 

praw zwierząt, regulacją rozrodu zwierząt, poprawieniem warunków życiowych zwierząt 

w Polsce.

Cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez:

 Prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań, organizację eventów.

 Prowadzenie edukacyjnych akcji społecznych dotyczących praw zwierząt.

 Prowadzenie akcji profilaktycznych polegających na sterylizacji i kastracji zwierząt

 Prowadzenie ośrodka czasowego przechowywania zwierząt do czasu znalezienia  im 

miejsca stałego zamieszkania.

II. ZASADY, FORMY I ZAKREAS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI 

„ZWIERZĘCA POLANA” w okresie 06.09.2012- 31.12.2013.

Akcje

 Udział w akcji w 2012 r oraz współtworzenie petycji do Premiera przeciwko legalizacji 

uboju rytualnego.

 Udział  w  akcji  obrony  praw  zwierząt  w  dn.  18  luty  2013  na  Targach  końskich  w 

Skaryszewie.  Jako wsparcie  Fundacji  Tara  stanowiliśmy wsparcie  i  koordynację  służb 

sprawdzających transporty koni wjeżdżające na targ. Zawiadomiliśmy również telewizję, 

m.in.  Polsat  News i  TV Silesia  którym udzielane  były wywiady w celu  późniejszych 

reportaży. 

 Udział w protestach  przeciw masowemu zabijaniu psów na Ukrainie. Protesty był częścią 

światowej  kampanii  „Fair  Play”  mającej  na  celu  wymuszenie  na  władzach  Kijowa 

zaprzestania zabijania psów przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Protesty odbyły 

się między innymi pod ambasadą Ukrainy, gdzie została złożona petycja z przeszło 20 

tysiącami  podpisów,  pod  Kolumną  Zygmunta  w  Warszawie,  oraz  przy  stacji  Metro 

Centrum w pobliżu Pucharu UEFA EURO 2012.

 Udział  i  wsparcie  jako  wolontariusze  i  koordynatorzy  w  corocznej  akcji  „Zerwijmy 

łańcuchy” portalu Psy.pl .
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 Udział w akcji „Stop targom końskim”. Fundacja wspiera, pisze petycję, nagłaśnia, oraz 

bierze udział w końskich targach w celu protestu wywozu zwierząt na rzeź. 

 Akcja  prowadzona  wspólnie  z  serwisem „siepomaga.pl”  (początek  10  lutego  2013r.  ) 

mająca na celu wsparcie szczeniaków przebywających pod opieką Fundacji. Na potrzeby 

akcji  powstał  spot  https://www.youtube.com/watch?v=FIGJqhrnjLs gdzie  czytelnicy 

mogli nadać imię bohaterowi spotu- młodemu psiakowi a w nagrodę otrzymać książkę. 

Akcja cieszyła się ogromnym odzewem.

Koncerty

 Byliśmy  beneficjentem  koncertów  punkowych  min.  Krata  Ciechana  zarówno 

trzeciej(07.01.2012) i czwartej(13.12.2013) edycji. Podczas koncertów pomagaliśmy przy 

sprawnej  organizacji.  Wolontariusze  sprzedawali  bilety,  oraz  wegetariańskie  posiłki,  z 

których dochód został przekazany na zwierzęta pod opieką Fundacji.

 Uczestniczyliśmy i  organizowaliśmy koncert  „Rock  for  Dogs  and  Cats”.  Koncert  był 

wspólną  inicjatywą  wolontariuszy  ze  schroniska  dla  zwierząt  w  Celestynowie  oraz 

wspierającej ich działania fundacji Zwierzęca Polana. Cały dochód ze sprzedaży biletów 

zostanie  przeznaczony na  leczenie  i  utrzymanie  zwierząt  przebywających  pod  opieką 

wolontariuszy i fundacji. Koncert odbył się w Klubie Hydrozagadka w Warszawie w dniu 

23 czerwca 2013.

 Organizacja  i  udział  w  koncercie  „Metal  For  Furr  4”  .  Był  to  czwarty  koncert 

charytatywny portalu Metalownia, który odbył się 8 marca 2013 roku. Całkowity dochód 

z  koncertu  (  w  tym  bilety  oraz  licytację)  został  przeznaczony  na  psy  rasy  husky 

przebywające pod opieką Fundacji, a wymagające jak najszybszego leczenia. 

Zbiórki

 23 stycznia 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi 

im. Por.J.Czumy „Skrytego” w Celestynowie zorganizowali pomoc dla bezdomnych psów 

ze schroniska w Celestynowie będących pod opieką Fundacji. Akcja polegała na zbieraniu 

pieniędzy podczas zebrania wśród rodziców przez wyznaczonych uczniów. 

 Kiermasz  rękodzieła  w kawiarni  „Dogblog” na  ul.  Puławskiej  255 w Warszawie  dnia 

12.02.213 r. W ramach akcji zorganizowanej przez grupę psich blogerów DogBlog
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 (Nuciejka bloguje, Psie Wędrówki, Czort, Heban the Hovawart, Dogs' Paths, Pies Berek, 

Pies  w Warszawie,  Podróże  z  psem)  organizatorzy zbierali  dary i  pieniądze  na  rzecz 

Fundacji „Zwierzęca Polana”. Pieniądze ze sprzedaży ciastek zostały przeznaczone dla 

zwierząt przebywających pod opieką Fundacji. Odbyła się również zbiórka darów, m.in. 

smyczy, obroży, misek, środków na pchły, zabawek i karmy.

 Cykl  spotkań  zorganizowanych  razem  z  klubokawiarnią  „Kicia  Kocia”  na  ul. 

Garibaldiego  5A  w  Warszawie  (26.05.2013,  09.06.2013,  23.06.2014,  31.08.2013). 

Spotkania pt „Zwierz się- czyli kulturalnie dla zwierzaka” pozwalały spędzić miło czas w 

gronie  znajomych,  oraz  na  zabranie  ze  sobą  swoich  zwierzaków.  Całkowity  dochód 

uzyskany podczas spotkania został przeznaczony na ratowanie naszych czworonożnych 

przyjaciół.

 Bazarek i licytacja zorganizowana przez anonimowych darczyńców w dniu 28 września 

2013  r.  z  którego  dochód  został  przekazany na  konto  Fundacji.  Akcja  miała  na  celu 

wsparcie Larrego- owczarka z zdiagnozowanym nowotworem złośliwym.

 Zbiórka darów zorganizowana w listopadzie 2013 r. przez Pracowników Centrali Agencji 

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  które  zostały  przekazane  podopiecznym 

Fundacji oraz Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie.

 Zbiórka dn. 10.11.2013 r. dla podopiecznych Fundacji zorganizowana wspólnie z Leroy 

Merlin- Strefa Wnętrz w Warszawie. 

 W dniu 06.12.2013 r. odbyła się zbiórka w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach, im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  na  rzecz  żyrardowskiego  schroniska  oraz  podopiecznych Fundacji 

„Zwierzęca Polana”. Dzieci zbierały smycze, obroże, miski, oraz karmę. 

Współpraca z mediami

 Dwukrotny udział w programie  „Pytanie na śniadanie” w pierwszym programie telewizji 

polskiej.  Pierwszy  w  dniu  12  listopada  2012  roku  wraz  z  naszymi  podopiecznymi- 

Morisem i Leną oraz drugi - 17 grudnia 2012 wraz z naszymi podopiecznymi- Barim i 

Snoopim. Obydwa wywiady poświęcone były propagowaniu adopcji psów.

  Reportaż  dla  Polsat  News,  którego  pierwsza  emisja  odbyła  się  4  grudnia  2013  r. 

Bohaterem reportażu był nas podopieczny Toffik- około roczny piesek, któremu w wyniku 

wypadku samochodowego został uszkodzony rdzeń kręgowy. Uszkodzenie jest 
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nieuleczalne, piesek będzie poruszał się do końca życia na wózku i wymaga regularnej i 

intensywnej rehabilitacji.

 Liczne  wywiady dla  Polsat  News,  w których  zwracano  się  z  prośbą  o  komentarz  do 

Fundacji w kwestiach obejmujących nasze działania statutowe. 

 Współpraca  w grudniu  2013 roku  z  miesięcznikiem Cosmopolitan,  dzięki  któremu w 

wydaniu  styczniowym  2014  r.  został  ogłoszony  konkurs  smsowy,  którego  całkowity 

dochód został przeznaczony dla podopiecznych Fundacji „Zwierzęca Polana”.

Zbiórki publiczne

 Celem zbiórki  publicznej  było  pozyskanie  funduszy  na  rzecz  działalności  w  zakresie 

pomocy zwierzętom i przeciwdziałania bezdomności zwierząt poprzez zapewnianie opieki 

weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji 

oraz zapewnienie zwierzętom czasowego schronienia. Zbiórka publiczna prowadzona była 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 14 grudnia 2012 roku do 30 listopada 

2013 roku.

Zbiórki  prowadzone były pomocą puszek kwestarskich oraz za pomocą dobrowolnych 

wpłat na specjalne konto,  głównie za pośrednictwem Internetu na stronie prowadzonej 

przez Fundację www.zwierzecapolana.org , poprzez funpage na www.facebook.pl . Zbiórka 

była ogłaszana również za pomocą ulotek rozdawanych podczas wydarzeń i imprez, w 

których  uczestniczyła  Fundacja.  Wpływy  na  konto  były  księgowane  i  wydatkowane 

zgodnie  z  wydaną  decyzją.  W okresie  zbiórki  przeprowadzonych  zostało  77  zbiórek 

celowych na psy i 20 na koty.

Współpraca

 Umowa zawarta  z  Miastem Żyrardów  na  opiekę  nad  zwierzętami  przebywającymi  w 

Schronisku w Żyrardowie. Pod patronatem Fundacji Zwierzęca Polana działa wolontariat, 

który  ze  wsparciem  ze  strony  miasta  promuje  adopcję  zwierząt  ze  schroniska  i 

pośredniczy  w  ich  adopcji,  buduje  sieć  domów  tymczasowych,  socjalizuje  zwierzęta 

przebywające  w  schronisku,  aby  zwiększyć  ich  szanse  na  adopcję.  Wolontariusze 

organizują zbiórki m.in. karmy, bud, obroży i smyczy, misek, słomy a także pieniędzy na 
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leczenie w szczególnych przypadkach. Zajmują się również edukacją lokalnej społeczność 

w zakresie  sterylizacji  zwierząt  oraz  właściwego  traktowania  czworonogów.  W każdą 

sobotę, od 10:00 do 13:00, w schronisku organizowane są spacery z psami.

 Współpracujemy  ściśle  z  takimi  organizacjami  jak  :  „Ostatnia  Szansa”,  „Mikropsy”, 

„Viva”, „Tara”. Dzięki współpracy sprawniej możemy dotrzeć do potrzebujących zwierząt 

i zapewnić im kompleksową pomoc i wparcie. 

 Współpracujemy z Schroniskami, oraz punktami przetrzymań. Wspieramy i nagłaśniamy 

adopcję,  pomagamy  znaleźć  właściwy  dom,  a  często  wspieramy  leczenie  najbardziej 

potrzebujących i wymagających hotelowania zwierzaków.

Dzięki zebranym środkom udało się pokryć leczenia weterynaryjne podopiecznym Fundacji, 

w tym 13  zabiegów ratujących  życie  psom oraz  2   kotom.  W okresie  sprawozdawczym 

Fundacja  poddała sterylizacji  i  kastracji  64 psy i  12 kotów. Fundacja  przyjęła  pod swoją 

opiekę 147 psów, 48 kotów i jednego konia do domów tymczasowych, oraz hoteli.  Nowe 

domy znalazło 109 psów i 31 kotów. Na koniec 2013 roku pod opieką Fundacji przebywało 

27 psów, 6 kotów i jeden koń.

III.  INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja „Zwierzęca Polana” nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.  ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI:

W 2012 roku Fundacja podjęła uchwały o:

-1 uchwała z dn. 10 października 2012 o powołaniu wolontariatu, 

- 47 uchwał o przyjęciu zwierzęcia do Fundacji,

W 2013 roku Fundacja podjęła uchwały o:

– 1 uchwała z 15 maja 2013 o zmianie sposobu numerowania umów,
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- 1 uchwała z 02.11.2013 o powołaniu członków Fundacji,

-  18 uchwał o eutanazji zwierzęcia,

- 192 uchwały o przyjęciu zwierzęcia do Fundacji.

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa 

finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze 

sprzedaży  towarów  i  usług,  zbycia  składników  majątku  oraz  przychody  finansowe, 

dotacje i subwencje.

Przychody Fundacji: 199869,69 zł      

w tym: 

- darowizny: 111 968,18 zł

- zbiórki publiczne:        87 901,51 zł

VI.  INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Koszty  działalności  Fundacji  to  koszty  realizacji  zadań  statutowych,  w  tym  również 

świadczeń określonych statutem. 

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się: 

 koszty  realizacji  zadań  statutowych,  czyli  związane  z  wykonywaniem  przez 

fundację zadań przewidzianych statutem, 

 koszty prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, 

 koszty  administracyjne,  do  których  zalicza  się  koszty  utrzymania  komórek 

administracyjnych fundacji.
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Koszty Fundacji: 240     753,06 zł  

w tym: 

a)  koszty nieodpłatnej działalności statutowej:  155 580,50 zł

 Leki i środki medyczne 2 696,27 zł

 Karma dla zwierząt 9 332,11 zł

 Materiały dla zwierząt 1 049,53 zł

 Materiały informacyjne    712,30 zł

 Materiały biurowe      33,60 zł

 Pozostałe materiały      45,43 zł

 Usługi weterynaryjne           86 607,49 zł

 Hotelowanie zwierząt           34 703,61 zł

 Usługi informacyjne 2 199,45 zł

 Koszty transportu           16 552,71 zł

 Umowa cywilno prawne 1 648,00 zł

b)  koszty administracyjne, w tym:    51 027,77 zł

 Materiały biurowe                396,30 zł

 Pozostałe                473,55 zł

 Prowizje bankowe 1 218,71 zł

 Wynajem biura           19 500,00 zł

 Telekomunikacja 3 029,56 zł

 Obsługa księgowa 8 869,53 zł

 Opłaty sądowe      30,00 zł
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 Pozostałe opłaty    287,00 zł

 Umowa o pracę           15 033,82 zł

 Ubezpieczenia obowiązkowe 1 893,07 zł

 Odzież robocza BHP    296,23 zł

c) działalnoś

d)  gospodarcza: 0,00 zł

e)  koszty z tytułu odsetek zapłac. zaracho 4,72 zł

 pozostałe koszty:    34 140,07 zł

VII. DANE O:

a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji

- na umowę o pracę: 1 osoba na stanowisku „Pracownik biurowy” 

- w działalności gospodarczej : brak

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z tytułu umów o pracę:

- wynagrodzenia 15 033,82 zł

- nagrody brak

- premie brak

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację dla osób zatrudnionych w 

działalności gospodarczej:

- wynagrodzenia brak

- nagrody brak

– premie brak
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c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom Zarządu

Fundacja nie wypłacała członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji. W 

związku z pracą w ramach działań statutowych Fundacji łącznie w ciągu roku członkowie 

Zarządu otrzymali przeciętnie 2858,45 zł wynagrodzenia za pracę etatową. Członkom 

Zarządu nie były wypłacane nagrody, premie, ani inne świadczenia poza wymienionymi. 

Fundacja nie zatrudniała osób kierujących działalnością gospodarczą. 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło były na łączną kwotę 1648,00 zł

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne

Fundacja nie udzielała pożyczek.

f) Kwota ulokowana na rachunkach bankowych 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2013r.):

Millenium Bank 795,17 PLN w tym:

Konto Główne: 59 1160 2202 0000 0002 2475 3592 252,99 zł

Subkonto Celowe: 55 1160 2202 0000 0002 2475 3664 383,80 zł

Subkonto- Koty: 59 1160 2202 0000 0002 2475 6114     0,71 zł

Subkonto- Psy: 47 1160 2202 0000 0002 2475 3808 157,67 zł

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego

Fundacja nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa 

handlowego.

h) Nabyte nieruchomości
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W okresie rozliczeniowym 06.09.2012- 31.12.2013 Fundacja nie nabywała 

nieruchomości.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

W okresie rozliczeniowym 06.09.2012- 31.12.2013 Fundacja nie nabywała środków 

trwałych.

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji

Wartość aktywów Fundacji na koniec 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 

wynosiła 36 780,15 zł.

Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 

wynosiła 41 831,49 zł. 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE 

Umowa z urzędem Miasta Żyrardów na koordynowanie wolontariatu w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie. Pomoc odbywa się na zasadzie non-profit.

IX.  DEKLARACJE PODATKOWE

Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. Składane deklaracje to: 

PIT-11, PIT-4R, 

DRA + raporty imienne, 

CIT-8, CIT-0, CIT-D
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Na koniec chciałabym w imieniu Zarządu bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy w minionym 2013 roku poświęcili swój cenny czas, uwagę, oraz środki 

na pomoc naszym podopiecznym. Równie mocno pragnę podziękować wolontariuszom, 

oraz wspierającym nas organizacjom i lecznicom, które pomagały w nagłaśnianiu, 

transportowali nasze zwierzaki, a czasem całe noce poświęcali na walkę o życie naszych 

małych przyjaciół. Dzięki Wam wszystkim możemy działać dalej, a wiele zwierząt 

zawdzięcza nowe, lepsze życie. Bardzo Wam dziękuję!

Aleksandra Grynczewska

Prezes Zarządu

Fundacji „Zwierzęca Polana”
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