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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK     2020 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT 

siedziba i adres fundacji UL. J. CHŁOPICKIEGO 8, 32-065 KRZESZOWICE 

aktualny adres do 

korespondencji 
j.w. 

adres poczty elektronicznej  4miloscidozwierzat@gmail.com 

Regon 385322449 

data wpisu w KRS 17.01.2020 

numer KRS 0000823326 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

ANNA PACHLA 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

Do celów Fundacji należy: 

 

1. Ochrona i opieka nad zwierzętami oraz współpraca z miłośnikami zwierząt,  

a w szczególności koni, zwierząt domowych, w tym rozwijanie programu adopcji 

zwierząt i pośrednictwie w adopcji zwierząt. 

 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i aktywności w zakresie ochrony 

zwierząt przed okrutnym traktowaniem, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej, studiującej oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. 

 

3. Oddziaływanie na upowszechnianie idei kształtowania właściwych postaw 

proekologicznych i prozdrowotnych. 

 

4. Zabieranie głosu w sprawach publicznych dotyczących ochrony zwierząt i stosowania 

ustawy ochrony zwierząt, wymiany doświadczeń i pełnej współpracy z innymi 

organizacjami o podobnych profilach. 

 

5. Krzewienie zasad filantropii, tolerancji, kultury i dziedzictwa narodowego w 

szczególności na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy 

społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania. 

 

6. Pomoc, w tym psychologiczna i pedagogiczna, dzieciom, młodzieży i dorosłym.  
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7. Hipoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

8. Transport zwierząt.  

 

9. Praca ze zwierzętami przejawiającymi trudne zachowania (terapia behawioralna 

zwierząt).  

 

10. Edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i 

dorosłych. 

 

11. Edukacja, rozwój oraz promocja uniwersalnych wartości humanistycznych 

związanych  

z rozwijaniem empatii, uważności i wrażliwości w relacjach międzygatunkowych. 

 

12. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających za 

pomocą różnych metod terapeutycznych i hipoterapeutycznych.  

 

13. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej 

 i zdrowotnej. 

 

14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży. 

 

15. Pomoc bezdomnym, niepełnosprawnym i ciężko chorym oraz inwalidom. 

 

16. Krzewienie idei integracji ogólnoświatowej oraz rozwijanie kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami i kulturami. 

 

17. Pokazywanie różnic w postrzeganiu wartości kulturowych oraz wskazywanie 

właściwych postaw z tym związanych. 

 

18. Integracji społeczności wielokulturowej i budowanie relacji międzyludzkiej  

z uwzględnieniem różnorodności religijnych, kulturowych, społecznych i socjalnych. 

 

19. Pomoc i wsparcie osobom starszym, młodzieży, dzieciom, niepełnosprawnym 

 i przewlekle chorym oraz ich rodzinom i opiekunom. 

 

20. Promowanie turystyki i rekreacji jeździeckiej jako aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu. 

21. Reklamowanie i upowszechnianie postaw wychowawczych związanych z 

jeździectwem. 

 

22. Upowszechnianie tradycji jeździeckich. 

 

23. Rozwój sportu konnego i promowanie zdrowej rywalizacji i wychowawczych 

wartości sportowych. 

 

24. Promowanie tradycji narodowych, w tym kawaleryjskich. 

 

25. Dbanie o dobrostan koni i innych zwierząt. 
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26. Upowszechnianie samorozwoju i rozwoju psychicznego dzięki racjom z końmi i 

innymi zwierzętami. 

 

27. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych w celu utrzymania w prawidłowej 

kondycji zdrowotnej koni i innych zwierząt będących pod opieką fundacji, a także w 

celu zabezpieczenia im godnych warunków bytowych. 

28. Ochrona środowiska 

 

29. Działalność oświatowa 

 

30. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 

 

31.Działalność dobroczynności 

 

32. Działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej  

 

33. Działalność rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 

 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

 
Rok 2020 był pierwszym rokiem działalności Fundacji z Miłości do Zwierząt. Fundacja w 

tym czasie prowadziła ośrodek dla zwierząt „Radosny Tenczynek”. Działania fundacji 

prowadzone były na niewielką skalę.  

 

Celem przewodnim Fundacji Z Miłości do zwierząt jest wykup koni chorych i skrajnie 

zaniedbanych oraz tych, którym grozi wywóz do rzeźni. Fundacja gwarantuje zwierzętom 

opiekę weterynaryjną i utrzymanie. Chcemy zapewnić tym zwierzętom dom do końca ich 

życia. Celem fundacji jest również opieka nad psami i kotami skrajnie zaniedbanymi oraz 

porzuconymi i bezdomnymi. Zwierzęta, klasyfikowane na podstawie stanu zdrowia 

fizycznego i psychicznego, podlegają adopcji. Fundacja zobowiązuje się do szukania 

odpowiednich opiekunów adopcyjnych. 

 

Fundacja prowadzi działania dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami: 

1. właściwe żywienie (specjalistyczne diety dla zwierząt ciężko chorych, rygorystyczne 

przestrzeganie zasad żywienia poszczególnych zwierząt); 

2. właściwe pojenie (stały dostęp do świeżej wody); 

3. socjalizacja zwierząt skrzywdzonych przez człowieka, nieufnych, płochliwych i 

agresywnych, w celu umożliwienia znalezienia im opiekuna i oddania do adopcji; 

 

W ośrodku zapewnia się czystość i porządek poprzez: 

1. sprzątanie boksów, kojców i innych pomieszczeń; 

2. regularną wymianę ściółki; 

3. pielęgnację zwierząt; 

4. zapewnienie stałej i profesjonalnej opieki medycznej; 

5. odrobaczanie zwierząt; 

6. stosowanie szczepień ochronnych; 

7. przegląd uzębienia zwierząt; 

8. wizyty kowala; 

9. codzienny przegląd stanu zdrowia podopiecznych fundacji; 
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Fundacja w roku 2020 utrzymywała się z darowizn osób prywatnych oraz prowadziła 

działania przy pomocy wolontariuszy.  

 

Początkiem roku przeprowadzono z sukcesem zbiórkę na portalu zrzutka.pl mającą na celu 

zapewnienie środków finansowych na działalność fundacji i zapewnienie dobrostanu 

podopiecznym fundacji.  

 

Przeprowadzono z sukcesem zbiórkę pieniężną w celu wykupu dwu koni z rzeźni: Pięknej i 

Gai. Dla Gai znaleziono opiekunkę adopcyjną.   

 

Opiekunkę adopcyjną znalazł również emerytowany podopieczny Fundacji – koń Beryl.  

 

W sierpniu 2020 roku zorganizowano imprezę charytatywną dla mieszkańców gminy z 

pokazami konnymi oraz koncertem. Impreza miała na celu edukację ekologiczną 

mieszkańców, zapoznanie ich z działalnością fundacji oraz promocję sportu konnego.  

 

Fundacja prowadzi współpracę z lokalną gazetą „Gwarek”, gdzie regularnie publikowane są 

artykuły prezentujące życie ostoi Radosny Tenczynek, promujące adopcję koni oraz 

edukacyjne prezentujące naturę koni, opowiadające o ich właściwej pielęgnacji oraz 

objaśniające korzyści związane z relacji człowiek-koń.  

 

W grudniu 2020 roku przeprowadzono akcję mającą na celu zbiórkę funduszy na zimę: 

„konie listy piszą”. W ramach akcji otrzymano darowizny rzeczowe dla podopiecznych: 

derki, kantary, żywność.  

 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

 

Przeprowadzone zbiórki pieniężne pozwoliły na wykup dwu koni z rzeźni oraz 

utrzymanie podopiecznych Fundacji.  

 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

Nie dotyczy 

 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 

zarząd nie podejmował uchwał). 

Uchwała z dnia 2 stycznia 2020 roku o zmianach w statucie fundacji. 

Uchwała z dnia 7 lutego 2020 roku o księgowości. 

Uchwała z dnia 7 lutego 2020 roku o przyjęciu rezygnacji.  

Uchwała z dnia 7 maja  2020 roku o regulaminie wolontariatu 
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Uchwała z dnia 7 maja 2020 roku o wolontariacie 

Uchwała z dnia 7 maja 2020 o osobach upoważnionych do składania oświadczeń w 

imieniu fundacji z miłości do zwierząt 

Uchwała z dnia 17 lipca 2020 roku o Statucie Fundacji 

 

 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

Darowizny od osób fizycznych: 38.833,80 zł 

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 180 zł  

 
 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 180 zł  

Koszty odpłatnej działalności statutowej 439,73 zł 

 

 
 

Przychody ogółem: 39.013,80 

 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

6.334,70 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
0 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
0 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 34.079,98 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 1.436,90 
c) działalność gospodarczą  
d) pozostałe koszty  

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 1.018,90 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 95,80 

 
c) działalność gospodarczą  
d) pozostałe koszty  

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
0 
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liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
 

wynagrodzenia  
nagrody  
premie  
inne świadczenia  
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 

Nie dotyczy 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

 

Nie wystąpiły 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

 

BNP Paribas Bank Polska S.A.   3.818,41 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

 

Brak środków w gotówce 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

Nie dotyczy 
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7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

Nie dotyczy 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Nie dotyczy 

 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

 

Aktywa 4.258,13 

Zobowiązania 0,94 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

Nie dotyczy 

 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Brak 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215).  

X 
 

NIE 
 

 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

 

Nie dotyczy 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

 

Brak kontroli w okresie sprawozdawczym 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  
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Anna Pachla – Prezes Zarządu  

 

 

Natalia Radziechowska – Rada Fundacji 

 

 

 
 
 


