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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI „ZWIERZĘCA POLANA” ZA OKRES 01.01.2014- 31.12.2014

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.  Od 

22.12.2014 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 

2. Siedziba  Fundacji  „Zwierzęca  Polana”  znajduje  się  w  Warszawie,  na  ulicy 

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,

- Urszula Harasim – Vice Prezes

Fundator:

 Aleksandra Grynczewska

4. Organem kontroli Fundacji jest Rada Fundacji, w skład której wchodzą 3 osoby:

- Paulina Monika Kalinowska- Przewodnicząca Rady

- Zuzanna Juśkiewicz- członek Rady

- Zofia Cichoń- członek Rady
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5. 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:

 Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt,

 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.

Fundacja  realizuje  swoje  cele  poprzez  odpłatną  i  nieodpłatną  działalność  pożytku 

publicznego. W zakresie działalności odpłatnej organizuje i wspiera działania wolontariatu 

poprzez propagowanie oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy. W zakresie działalności 

nieodpłatnej Fundacja prowadzi działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierzą, ich 

poszanowania,  opieki  i  pomocy  zwierzętom  bezdomnym,  porzuconym  lub  okrutnie 

traktowanym.  Fundacja  podejmuje  też  działania  na  rzecz  ochrony  środowiska  i  ochrony 

zwierząt, przestrzegania praw zwierząt, aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt, 

oraz ochrony środowiska i ekologii.

II. ZASADY, FORMY I ZAKREAS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI 

„ZWIERZĘCA POLANA” w okresie 01.01.2014- 31.12.2014.

Akcje

 od początku 2014 roku wraz z Fundacją Agros akcja mająca na celu wymuszenie zmian w 

schronisku należącym do TOZ znajdującym się  w Celestynowie.  Akcja  miała  na celu 

nagłośnienie sytuacji zwierząt przebywających w schronisku, oraz wymuszenie zmiany 

Dyrektora i poprawy warunków bytowych psów i kotów pod opieką schroniska. 
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 Zorganizowanie akcji  croudfundingowej,  czyli  finansowanie społecznościowego.  Akcja 

„Nakarm” polegała na napełnieniu wirtualnej miski podopiecznych fundacji, dzięki której 

środki pomagały utrzymać psa lub kota w jego domu tymczasowym do czasu adopcji. Do 

tego celu Fundacja stworzyła nowoczesną stronę internetową, która posiada mechanizm 

pozwalający określać konkretny cel, który darczyńcy mogą wesprzeć.

 Udział  w  akcji  obrony praw  zwierząt  w  dn.  10  marca  2013  na  Targach  końskich  w 

Skaryszewie.  Oficjalnie  na  targach  nie  było  żadnej  organizacji  pro-zwierzęcej.  Jako 

wsparcie  Fundacji  Tara  robiliśmy  zdjęcia  i  przyglądaliśmy  się  pracy  służbom 

odpowiedzialnym za porządek na targu, oraz ocenialiśmy wprowadzane zmiany mające na 

celu poprawę warunków przebywających tam koni i kucyków. 

 11  czerwca  2014  roku  udział  w  konferencji  „Biznes,  samorząd,  nauka  a  społeczna 

odpowiedzialność”  w  warszawskim  teatrze  Kamienica.  Jako  uczestnicy  konferencji 

wskazywaliśmy na konieczność pilnego opracowania rządowej strategii, określającej cele, 

warunki i formy współpracy podmiotów nauki, kultury i sportu z biznesem i samorządem. 

Ważnym postulatem spotkania było także zintensyfikowanie działań w formie partnerstwa 

publiczno-prywatnego, czyli współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i 

samorządowej, a przedsiębiorstwami prywatnymi w sferze usług publicznych.

 W okresie wakacyjnym odbywały się wielokrotne interwencje odłowu psów porzuconych 

na  wakacje.  Specjalnie  utworzony  do  tego  patrol  wakacyjny  przeprowadził  głośne 

interwencje u „Yumani” z udziałem telewizji  TVN, interwencje w prawie Pankracego, 

oraz Lunesa, oraz psów porzuconych przy A-2. W sumie patrol podjął się 19 interwencji 

odbioru  psów  porzuconych,  przebywających  w  zagrażających  życiu  warunkach  i  z 

pseudo-hodowli. 

 Udział  w akcji  protestacyjnej  we wrześniu 2014 roku przeciw zaprzęgom konnym do 

Morskiego  Oka.  Fundacja  była  jedną  z  organizacji,  która  podpisała  i  wystosowała 

oficjalną petycję do Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 Udział  w manifestacji  w sprawie zwierząt  doświadczalnych,  w listopadzie 2014 roku. 

Udało się przeforsować konieczność znieczulania zwierząt przed zabiegami i nie dopuścić 

do wykonywania doświadczeń na bezdomnych i dzikich zwierzętach. 

 Udział  w Komisji  Dialogu Społecznego ds.  ochrony Zwierząt  zorganizowanego przez 

m.st. Warszawy.
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Koncerty

 31  sierpnia  2014  roku  zorganizowaliśmy  wraz  z  wolontariuszami  koncert  Habury 

Kangury na rzecz porzuconego w majówkowy weekend  psa syberiana husky- Dextera. 

Środki zebrane podczas koncertu zostały przekazane na leczenie babeszjozy u psa. 

Zbiórki

 W okresie  świąt  bożego narodzenia  uczniowie  Publicznego  Gimnazjum z  Oddziałami 

Integracyjnymi w Przasnyszu realizowali projekt edukacyjny „Stosunek do zwierząt miarą 

naszego człowieczeństwa”. Podczas akcji uczniowie zbierali środki na rehabilitację m.in. 

psa Poniedziałka. 

Współpraca z mediami

 Fundacja chętnie współpracuje ze środkami masowego przekazu. W ciągu całego 2014 

roku wielokrotnie  udzielała  wywiadów, oraz  nagłaśniała  sprawy gdzie  zagrożone było 

życie  zwierząt.  Telewizja  towarzyszyła nam przy interwencjach,  m.in.  TVN, tworzone 

były  liczne  reportaże,  np..  w  TVP INFO  ws.  schroniska  w  Celestynowie.  Jesteśmy 

również obecni w portalach społecznościowych, gdzie nasze funpage śledzi ponad 20 tys. 

osób,  a  zasięg  postów  wynosi  ponad  300  tys.  .  Zamieszczamy  nasze  ogłoszenia  w 

gazetach lokalnych, oraz piszemy artykuły o opiece nad zwierzętami. 

Zbiórki publiczne

 Zbiórka za pomocą dobrowolnych wpłat na specjalne konto prowadzona była 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. Fundacja w roku 2014 nie prowadziła zbiórek pieniężnych do puszek 

kwestarskich. Fundusze zostały wydatkowane w całości w okresie od 3 marca 2014 roku 

do  31  grudnia  2014  roku  zgodnie  z  celami  statutowymi  i  wydaną  decyzją.  Środki 

pieniężne  wykorzystane  zostały  podczas  trwania  zbiórki  oraz  w  pierwszym  miesiącu 

rozrachunkowym po jej zakończeniu (styczeń 2015 r) na opiekę nad zwierzętami, leczenie 
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zwierząt  porzuconych  lub  chorych,  na  zwierzęta  zabrane  ze  schronisk  do  domów 

tymczasowej opieki. 

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 

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 były 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. W 2014 roku zabraliśmy 

ponad 50 psów ze schroniska w Radysach, a w przypadku 30 szczeniaków stoczyliśmy 

walkę z nosówka. Wspieramy i nagłaśniamy adopcję, pomagamy znaleźć właściwy dom, 

a  często  wspieramy leczenie  najbardziej  potrzebujących  i  wymagających  hotelowania 

zwierzaków.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundacja przyjęła 42 koty i 227 

psów z czego 162 psy i 41 kotów trafiło do adopcji. Fundacja poddała sterylizacji i kastracji  

21 kotów i 112 psów, oraz dokonała 269 zabiegów weterynaryjnych, z czego 5 ratujących 

życie  .  W roku 2014 zachipowano 149 zwierząt.  Przeprowadzono 5 interwencji  wskutek, 

których odebrano 6 psów. W letnim patrolu interwencyjnym wyjeżdżano w celu odłowienia 

psów bezdomnych 43 razy i odłowiono 52 psy. 
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III.  INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja „Zwierzęca Polana” nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.  ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI:

W 2014 roku Fundacja podjęła uchwały o:

 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany formy sporządzania sprawozdania finansowego z 
dn. 1.01.2014 r.,

 Uchwała  nr  1  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Zarządu  Fundacji  „Zwierzęca 
Polana” z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Fundacji „Zwierzęca Polana” za rok obrotowy od 6 września 2012r. do 31 grudnia 2013r. 

 Uchwała  nr  2  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Zarządu  Fundacji  „Zwierzęca 
Polana” z dnia 30 czerwca 2014r.  W sprawie podziału zysku/pokrycia  straty Fundacji 
„Zwierzęca Polana” za rok obrotowy od 6 września 2012r. Do 31 grudnia 2013r.

 Uchwała  nr  3  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Zarządu  Fundacji  „Zwierzęca 
Polana” z dnia 30 czerwca 2014r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
Fundaji „Zwierzęca Polana” za rok obrotowy od 6 września 2012r. do 31 grudnia 2013 r. 

 Uchwała nr 1 Fundatora Fundacji „Zwierzęca Polana” z dnia 21 września 2014 r. w 
sprawie zmiany Statutu Fundacji,

 Uchwała nr 2 Fundatora Fundacji „Zwierzęca Polana” z dnia 21 września 2014 r. w 
sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji,

 Uchwała nr 3 Fundatora Fundacji „Zwierzęca Polana” z dnia 21 września 2014 r. w 
sprawie odwołania Członka Zarządu- Vice Prezesa Fundacji,

 Uchwała nr 4 Fundatora Fundacji „Zwierzęca Polana” z dnia 21 września 2014 r. w 
sprawie powołania Członka Zarządu- Vice Prezesa Fundacji,

  Uchwała nr 5 Fundatora Fundacji „Zwierzęca Polana” z dnia 21 września 2014 r. w 
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,

 Uchwała nr 6 Fundatora Fundacji „Zwierzęca Polana” z dnia 21 września 2014 r. w 
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,

 Uchwała nr 7 Fundatora Fundacji „Zwierzęca Polana” z dnia 21 września 2014 r. w 
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:
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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: 241 358,04zł      

w tym: 

- darowizny od osób fizycznych: 241 296,61 zł

- darowizny od osób prawnych: 61,43 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.

Koszty Fundacji: 238 791,76 zł

w tym: 

a)  koszty nieodpłatnej działalności statutowej:  197 908,39 zł

 Leki i środki medyczne 1 425,25 zł

 Karma dla zwierząt 8 815,80 zł
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 Materiały dla zwierząt 2 735,33 zł

 Materiały informacyjne    746,00 zł

 Materiały biurowe    141,60 zł

 Pozostałe materiały    852,51 zł

 Usługi weterynaryjne           91 751,04 zł

 Hotelowanie zwierząt           47 320,00 zł

 Usługi informacyjne 4 965,48 zł

 Koszty transportu             1 011,50 zł

 Umowy cywilno prawne 5 474,00 zł

 Pozostałe koszty   32 503,45 zł

b)  koszty administracyjne, w tym:    9 220,86 zł

 Usługi obce                4 812,86 zł

 Prowizje bankowe 4 657,59 zł

 Telekomunikacja    155,27 zł

 Podatki i opłaty    582,00 zł

 Opłaty sądowe    500,00 zł

 Pozostałe opłaty      82,00 zł

 Wynagrodzenia 3 826,00 zł

c) działalność gospodarcza: 0,00 zł

d)  koszty z tytułu odsetek zapłac. Zaracho 0,04 zł

 pozostałe koszty operacyjne:    32 183,11 zł
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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

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
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Fundacja nie udzielała pożyczek.

f) Kwota ulokowana na rachunkach bankowych 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2014r.):

Bank Gospodarki Żywnościowej 795,17 PLN w tym:

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

W okresie rozliczeniowym 01.01.2014- 31.12.2014 Fundacja nie nabywała 

nieruchomości.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

W okresie rozliczeniowym 01.01.2014- 31.12.2014 Fundacja nie nabywała środków 

trwałych.

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji

Wartość aktywów Fundacji na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 

wynosiła 39 910,92 zł.

Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 

wynosiła 12 709,94 zł. 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE 
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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

Na koniec  chciałabym w imieniu  Zarządu bardzo serdecznie  podziękować wszystkim, 

którzy w minionym 2014 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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