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SIEDZIBA I ADRES FUNDACJI: 

Ul. Wojska Polskiego 47 

89-400 Sępólno Krajeńskie    ( to również aktualny adres do korespondencji)  

TEL. 664 417 527 

email: psienadzieje@gmail.com 

          

 DANE REJESTRACYJNE 

KRS: 0000463516,  wpis 28.05.201         

REGON:  341436354 

NIP:  504-007-25-28 

 

 DANE DOTYCZĄCE ORGANÓW FUNDACJI 

ZARZĄD FUNDACJI: 

Ewa Mejer - Prezes Zarządu 

Aneta Kukucka - Wice Prezes 

 

RADA FUNDACJ jest organem nadzorczym Fundacji : 

Natalia Marciniak  - Przewodnicząca 
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Kamila Jelińska - Członkini 

Katarzyna Mejer - Członkini 

  

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI jest organem inicjatywnym i opiniotwórczym Fundacji: 

Aneta Zach, Marta Thompson, Mikołaj Kuczyński, Ewa Ossowska, Lucyna Klajbor 

 

 CELE STATUTOWE FUNDACJI " Psie Nadzieje" 

 rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego i humanitarnego stosunku i 

obchodzenia się ze zwierzętami, 

 upowszechnianie i ochrona praw zwierząt, 

 wzrost aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania 

na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

 

 

 ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI: 

Fundacja może realizować swoje  cele  poprzez: 

 prowadzenie i utrzymywanie schroniska dla zwierząt, 
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 znajdowanie domów tymczasowych i stałych dla zwierząt bezdomnych oraz 

porzuconych, 

 przygotowanie zwierząt do adopcji poprzez leczenie i rehabilitację, 

 popularyzację humanitarnej metody kontroli ( sterylizacja) rozmnażania i tym 

samym przyczynianie się do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych, 

 udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji,     

 dostarczanie comiesięcznych biuletynów o działalności Fundacji, 

 współdziałanie z administracją państwową i samorządową a także z innymi 

organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz ochrony praw zwierząt, 

 prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji oraz 

własnych wydawnictw, 

 podejmowanie zapobiegawczych działań w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania 

czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze 

zwierzętami, 

 współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych 

okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie, 

 współdziałanie z władzami oświatowymi odnośnie wychowania młodzieży szkolnej 

w zakresie humanitarnego stosunku do zwierząt. 
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REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM. 

1. Akcja " Rozumiem więcej - zdziałam więcej". 

To długofalowe działania, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy o humiantarnym 

traktowaniu zwierząt, oraz aktywowanie młodzieży i dzieci do działań w zakresie 

wolontariatu na rzecz zwierząt.  

Akcja polega na prowadzeniu wykładów na terenie szkół i przedszkoli powiatu 

sępoleńskiego. 

W ramach akcji w 2014 roku Fundacja odwiedziła Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Więcborku.  Przeprowadzono wykłady na temat obowiązujących 

przepisów dotyczących traktowania zwierząt, obowiązków właścicieli zwierząt domowych, 

faktach i mitach dotyczących zachowań psów, celach i działaniach Fundacji Psie Nadzieje 

oraz o  sposobach zaangażowania się w działalność charytatywną na rzecz zwierząt.  

Materiały dydaktyczne w postaci plakatów informacyjnych zostaly zrobione 

charytatywnie przez wolontariuszy Fundacji. 

 

2. Akcja promująca cele statutowe fundacji - " Piknik historyczny w Kęsowie" 

7 Czerwca  - Akcja  polegała na rozpowszechnianiu informacyji dotyczących praw 

zwierząt, zachęcaniu do sterylizacji oraz adopcji zwierząt przebywających w schroniskach.   

W ramach akcji wystawiono stoisko na pikniku historycznym w gminie Kęsowo.  

Wolontariusze przygotowali własnoręcznie upieczone ciastka, które były rozdawane 

uczestnikom pinkinu. Prezes Fundacji odpowiadała na pytania zaintresowanych oraz 
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informowała o planach związanych z budową schroniska dla zwierzat w Sępólnie 

Krajeńskim. 

 

3. Akcja  " KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ" 

 Akcja " kastrujemy bezdomność" jest przedsięwzięciem nastawionym na ograniczanie 

liczby bezdomnych zwierząt poprzez przeprowadzanie sterylizacji i kastracji bezdomnych 

psów i kotów jak i zwierząt, których właścicieli nie stać na taki zabieg. 

W ramach akcji, Fundacja Psie Nadzieje  podjęcła 10 sierpnia  współpracę z Fundacją 

Karuna, dołączając się do  ogólnopolskiej akcji „kastrujemy bezdomność”.   

5 Października Fundacja Psie Nadzieje  podjęła także współpracę  z  organizacją non-profit 

" Koty z Grochowa", w celu współpracy przy  wyłapywaniu i przeprowadzaniu 

sterylizacji/kastracji  bezdomnych kotów. 

W ramach akcji "Kastrujemy bezdomność" Fundacja zebrała  1340,00 PLN. 

Wydano na sterylizacje kotów i psów sumę 4134,00 PLN 

 Różnica pomiędzy zebranymi funduszami a wydatkami w wysokości 2794,00 PLN została 

pokryta z nadwyżki środków w ramach akcji "Na pomoc"  

 

 

4. Akcja  "Na pomoc " 

To przedsięwzięcie, ktorego celem było uzbieranie funduszy na doraźną pomoc 

zwierzętom bezdomnym. Pomoc ta opierała się głownie na zapewnieniu wyrzywienia i 
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opieki medycznej oraz lokum w domach tymczasowym na czas poszukiwania domu 

stałego.  

W zakresie opieki nad bezdomnymi kotami Fundcja podjeła współpracę z organizacją 

'Koty z Gorchowa". 

W ramach akcji zebrano 7503,20 PLN  

Wydano   3122,61 PLN na karmę oraz leczenie psów i kotów w ramach przeprowadzonych 

interwencji. 

2794,00 PLN zostało przekazane na pokrycie kosztów sterylizacji psów i kótow w ramach 

akcji  "kastrujemy bezdomność"  

Na koncie akcji  na koniec 2014 roku pozostalo 1478,61 PLN, które zostały przeznaczone 

na kontynuacje Akcji "Na pomoc" w roku 2015. 

 

4. Akcja "  Zbuduj z nami schronisko dla zwierząt" 

Fundacja postawiła sobie za cel powstanie i prowadzenie schroniska dla zwierząt w 

Sępólnie Krajeńksim. Środki zebrane na ten cel w 2014 roku wyniosły 9941,90 PLN. W 

ramach programu wydano 8862,25 PLN na ogrodzenie terenu, zakup 2 kontenerów 

budowlnych - ich konserwcję.  

 

ZBIÓRKI PUBLICZNE – nie wystąpiło 

GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ O SKUTKACH 

FINANSOWYCH. 
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Nie wystąpiły w roku sprawozdawczym 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ( JEŚLI BYŁA PROWADZONA, ZE WSKAZANIEM JEJ FORMY). 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczany jest 

na działalność statutową.  Działalność gospodarcza polegała na  sprzedaży gadżetów  z 

logo fundacji ( kubki, kalendarze)  oraz przedmiotów przekazanych charytatywnie.  

Uzyskano w ten sposób przychody ze sprzedaży w wysokości  2 668,45 PLN 

 

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI  

Uchwała nr 1/2014 w sprawie umowy użyczenia gruntu. 

Uchwała nr 2/2014  w sprawie przyjęcia programu akcji " Zbuduj z nami schronisko dla zwierząt".  

Uchwała nr 3/2014 w sprawie przyjęcia programu akcji " Na pomoc". 

Uchwała nr 4/2014 w sprawie przyjęcia programu akcji promocyjnej "Piknik w Kęsowie". 

Uchwała nr 5/2014 w sprawie przyjęcia programu akcji " Kastrujemy  bezdomność". 

Uchwała nr 6/2014 w sprawie zakupu kontenerów.  

Uchwała nr 7/2014 w sprawie podjęcia współpracy z organizacją non-profit "Koty z Grochowa". 

 

UZYSKANE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZYCHODY ZE: 

A) SPADKÓW.......0,00 PLN 

B) ZAPISÓW .........0,00 PLN 

C) DAROWIZN ........22050,52 PLN 
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D) ZBIÓREK PUBLICZNYCH ...0,00 PLN 

E) ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH ........0,00 PLN 

F) OPROCENTOWANIA  RACHUNKÓW BANKOWYCH ..........0,00 PLN 

G) LOTERII .........0,00 PLN 

H) ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH ..........0,00 PLN 

I) DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ........2668,45 PLN 

J) INNE RODZAJE DOCHODÓW ......  0,00 PLN 

 

 WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z : 

A) REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI ......8760,93 PLN   

B) WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH: 

- CZYNSZE ......0,00 PLN........... 

- OPŁATY TELEFONICZNE .........0,00 PLN............ 

- OPŁATY POCZTOWE ........0,00 PLN.................... 

- INNE 2868,73 PLN w tym : opłaty bankowe, opłaty skarbowe,  usługi księgowe -, usługi 

Allegro, koszty ogóle zarządu. 

C) DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ......1623,24 PLN 

D) POZOSTALE KOSZTY .......0,00 PLN 
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LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI:    

Fundacja nie zatrudniała osób  w roku sprawozdawczym. 

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ W ROKU SPRAWOZDAWCZYM OSÓB ZATRUDNIONYCH: 

.........................NIE WYSTĄPIŁO........................................................................................ 

WYSOKOŚĆ ROCZNEGO WYNARODZENIA: .......NIEWYSTĄPIŁO............................................. 

A) CZŁONKÓW ZARZĄDU.........................NIE WYSTĄPIŁO................................................. 

B) CZŁONKÓW INNYCH ORGANÓW FUNDACJI......................NIE WYSTĄPIŁO....................... 

C) OSÓB KIERUJĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ........NIE WYSTĄPIŁO.. 

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE.............NIE WYSTĄPIŁO....... 

UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI PIENIĘŻNE Z PODZIAŁEM WG ICH WYSOKOŚCI, ZE 

WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK ORAZ Z 

PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELANIA TYCH POŻYCZEK. 

.............NIE WYSTĄPIŁO........................................................................................................ 

ZE WSKAZANIEM BANKÓW.........................NIE WYSTĄPIŁO.................................................. 

WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI. .....................NIE WYSTĄPIŁO........................................... 

 WARTOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW I NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 

ZE  WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK. ..........NIE WYSTĄPIŁO......................................................  

NABYTE NIERUCHOMOŚCI, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ WYSOKOŚĆ KWOT 

WYDATKOWYANYCH NA TEN CEL.   
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nieodpłatne użyczenie gruntu przez gminę Sępólno Krajeńskie z przeznaczeniem na 

realizację celów statutowych Fundacji. 

24. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI 

 2 kontenery budowlane  o wartości łącznej 5000,00 PLN z przeznaczeniem na 

pomieszczenia do przechowywania sprzętu fundacji,  docelowo również miejsce pobytu 

dla zwierząt chorych, w trakcie rekonwalescencji, dla szczeniaków i kociąt,  

25. WARTOĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH: 

A) AKTYWA.....18510,82 

B) ZOBOWIĄZANIA....954,49 

26. DANE O DZIAŁALOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE ( USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE): 

.........................NIE WYSTĄPIŁO.................................................................... 

27. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI WYSZCZEGÓLNIONEJ W PKT. 23 

.................................NIE WYSTĄPIŁO.................................................................... 

28. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZĄŃ 

PODATKOWYCH, A TAKŻE O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH.  

W ciągu roku nie były składane deklaracje podatkowe. Deklaracja CIT8 za rok 2014 

została złożona w roku 2015. Fundacja skorzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego 

przeznaczając cały zysk na działalność statutową. 

29.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

KONTROLACH ORAZ WYNIKI TYCH KONTROLI. ...............NIE WYSTĄPIŁO..........................   . 


