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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

A. Dane ogólne 

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE została założona przez Martę Włosek                                  

w Kancelarii Notarialnej w Lublinie dnia 18 listopada 2015 roku. Z dniem 24 listopada 2015 roku 

została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku                         

w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji                                     

oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000588055.  

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.), a także na 

podstawie statutu.  

Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. 

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

Dane identyfikacyjne Fundacji: 

 Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 4, 20-435 LUBLIN 

 NIP: 9462656076 

 REGON: 363063120 

 

Skład Zarządu Fundacji: 

 Marta Włosek 

 

Skład Rady Fundacji: 

 Arkadiusz Ryszard Joć 

 Ewa Suchodolska 

 

 

B. Cele i zasady działalności Fundacji 

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony 

przyrody i środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw zwierząt.  

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy. Fundacja prowadzi oraz 

wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian legislacyjnych, cywilizacyjnych, kulturowych                   

i obyczajowych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt. 

Cele Fundacji realizowane są na rzecz ogółu społeczności. Mogą być także realizowane na rzecz 

określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta będzie wyodrębniona ze względu na 

szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności 

działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy warunków  sanitarnych i bytowych zwierząt                   

w ubogich gospodarstwach wiejskich. 
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Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji 

publicznej, w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,                    

a także poprzez realizację zleconych zadań publicznych oraz konsultowanie projektów aktów 

normatywnych. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób 

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter 

wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, częściowego lub 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych 

źródeł. 

Celem Fundacji jest: 

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii. 

2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania 

ich praw. 

3. Przeciwdziałanie i zwalczenia wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec 

zwierząt. 

4. Sprawowanie kontroli z nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i 

środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi 

instytucjami. 

5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno 

bytującym. 

6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich. 

7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. 

8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt. 

9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt.  

10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną 

przyrody i środowiska. 

11. Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt. 

12. Propagowanie edukacji ekologicznej. 

13. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących 

ochrony zwierząt udomowionych i dzikich. 

14. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Powołanie Patrolu Interwencyjnego jako organu podejmującego działania interwencyjne                             

i kontrolujące. 

2. Podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Fundacji interwencji w przypadkach 

znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub zdrowia. 

3. Dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt we współpracy z organami administracji publicznej                     

i samorządowej. 
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4. Ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku wspólnie z 

Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami 

oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną. 

5. Kierowanie wniosków do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających 

do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom. 

6. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec 

wymiaru sprawiedliwości praw zwierząt. 

7. Dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie odpowiednich 

organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach w stosunku do zwierząt oraz 

reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych przed organami 

ścigania i sądami powszechnymi. 

8. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu i ściganiu 

przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom. 

9. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji zadań 

publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich oraz udomowionych na zasadach odpłatnej 

lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

10. Prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności porzuconych, bezdomnych i 

odebranych właścicielom na skutek okrutnego traktowania. 

11. Wspieranie prac naukowo-badawczych poświęconych etyce i ochronie praw zwierząt, w tym 

organizowanie konferencji naukowych popularyzujących etyczne i prawne aspekty ochrony 

zwierząt. 

12. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze statutowymi celami Fundacji. 

13. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii, ochrony środowiska i praw 

zwierząt. 

14. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników społecznych i etatowych Fundacji oraz 

innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt, kryteriów dobrostanu zwierząt oraz przepisów 

prawnych dotyczących ochrony zwierząt. 

15. Kreowanie oraz opiniowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony zwierząt oraz 

ochrony przyrody. 

16. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego 

zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt  i 

ochrony przyrody. 

17. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, 

zwłaszcza propagowanie sterylizacji oraz ich ścisłego ewidencjonowania. 

18. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt. 

19. Prowadzenie azylów dla zwierząt dzikich. 

20. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń. 

21. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz 

ochrony zwierząt i ich praw. 

22. Występowanie inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony praw 

zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tym przedmiocie. 

23. 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. 
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24. Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt. 

25. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, 

wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób 

działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych. 

26. Organizowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych i propagandowych, szkoleń, warsztatów, 

seminariów, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami. 

27. Kontrolę warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt przebywających w schroniskach, 

ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, a także zwierząt będących 

przedmiotem handlu transportu oraz we wszystkich innych miejscach gdzie są przetrzymywane 

zwierzęta. 

28. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz 

poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów 

wykonawczych. 

29. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

30. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony 

zwierząt i środowiska oraz humanitarnego traktowania zwierząt. 

31. Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji. 

32. Realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji 

obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. 

33. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-32, służących ochronie zwierząt i ochronie 

środowiska oraz wspierających działalność Fundacji. 

 

C. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Dla zapewnienia realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność 

gospodarczą samodzielnie, bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą                   

w następującym zakresie: 

1. Działalność weterynaryjna. 

2. Transport drogowy towarów. 

3. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 

4. Pozaszkolne formy  edukacji. 

5. Działalność wspomagająca edukację. 

6. Wydawanie książek. 

7. Wydawanie czasopism. 

8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 

9. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich. 

10. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych. 

11. Produkcja opakowań drewnianych. 

12. Reklama. 
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II.  GŁÓWNE ZDARZENIA I ZREALIZOWANE PROJEKTY  

W ramach realizacji działań statutowych Fundacji powołano Patrol Interwencyjny, jako organ 

podejmujący działania interwencyjne i kontrolne w celu zwalczania okrucieństwa wobec zwierząt, jak 

i propagowaniu prawidłowego stosunku do zwierząt. Jednocześnie uruchomiono telefon 

interwencyjny, na który zgłaszane są przypadki okrutnego lub niewłaściwego traktowania zwierząt, 

wypadki, w których ucierpiały zwierzęta, przypadki wyrządzania im krzywdy, znęcania się nad nimi, 

niehumanitarnego traktowania lub przetrzymywania w niewłaściwych warunkach bytowania. 

Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną na stworzony na te potrzeby adres 

interwencje@ fundacjaexlege.pl, poprzez profil Fundacji na portalu społecznościowym Facebook, 

który również powstał wraz z powołaniem Fundacji oraz pocztą tradycyjną. Każde zgłoszenie jest 

wnikliwie sprawdzane przez przeszkolonych Inspektorów do spraw Ochrony Zwierząt .W każdym 

przypadku nasi Inspektorzy reagują najszybciej jak to możliwe niosąc pomoc nieszczęśliwym, 

skrzywdzonym i cierpiącym zwierzętom. Chore zwierzęta przewożone są do Klinik Weterynaryjnych 

przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, z którym w tym celu nawiązaliśmy stała współpracę, 

gdzie nasi przeszkoleni wolontariusze sprawują opiekę nad zwierzętami w trakcie leczenia 

stacjonarnego. W trakcie przeprowadzonych w tym okresie interwencji podejmowane były działania 

mające na celu poprawę warunków bytowych zwierząt, w kilku przypadkach doszło do odebrania 

zwierząt ze względu na ich krytyczny stan zdrowia. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu dni istnienia 

Fundacji złożyliśmy 7 zawiadomień dot. łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w każdej 

sprawie reprezentując prawa pokrzywdzonego. W tym okresie Fundacja podejmowała 

niejednokrotnie interwencje dotyczące likwidowania pseudo-hodowli czyli miejsc, w których dla 

zysku, w skandalicznych warunkach są rozmnażane zazwyczaj psy bądź koty tak, by jak najniższym 

kosztem hodowca zarobił na ich sprzedaży. 

Naszą misją jest uświadamianie społeczeństwa na wszelkie możliwe sposoby o nielegalnych 

hodowlach, w których na potęgę, i jedynie z chęci zysku rozmnażane są psy i koty. Tak okrutny chów w 

późniejszym czasie objawia się zazwyczaj nieprawidłowym rozwojem fizycznym i psychicznym 

zwierzęcia, a także bardzo często właściciele takich zwierząt pozbywają się ich w okrutny sposób. 

W celu propagowania pomocy i możliwości powrotu do zdrowia zarówno psychicznego, jak i 

fizycznego zwierząt trafiających pod naszą opiekę stworzyliśmy sieć domów tymczasowych, w 

których zwierzęta przygotowywane są do adopcji. Akcja „Dom tymczasowy ratuje im życie!” dotyczy 

poszukiwania nowych domów tymczasowych, gdzie kolejne istnienia znajdą schronienie i troskliwą 

opiekę pod okiem nowych wolontariuszy. Jednocześnie Fundacja prowadzi kampanię „Akcja 

sterylizacja” promując wszelkie zalety wynikające z korzyści jakie niesie świadome ograniczanie 



7 
 

populacji zwierząt. W ramach kampanii pomagamy w sterylizacji wiejskich suczek i kotów. W okresie 

przedświątecznym przeprowadziliśmy akcję „NIE żywym prezentom!”, której zamysłem było 

uświadomienie społeczności, że żywe zwierzę nigdy nie powinno być prezentem lecz dobrze 

przemyślaną decyzją podjętą w gronie całej rodziny. „Nie czyń zła – nie strasz zwierząt fajerwerkami” 

to akcja podjęta tuż przed Sylwestrem natomiast „Nie kupuj – adoptuj!” to kolejny   długoterminowy 

projekt propagowania adopcji bezdomnych zwierząt, które w obecnej chwili przebywają pod opieką 

Fundacji bądź w lokalnych schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Wszystkie akcje prowadzone przez 

Fundacje były nagłaśniane przez media, które chętnie podejmują z nami współpracę m.in. poprzez 

zamieszczanie relacji z naszych interwencji w prasie, telewizji czy w radiu. Dzięki współpracy z 

lokalnymi mediami mieliśmy okazję nadawania specjalnych apeli związanych z różnymi problemami ze 

świata zwierząt oraz prezentowania naszych podopiecznych na wizji w celu zwiększenia ich szansy na 

adopcję. 

Wszelkie działania podejmowane przez naszych Inspektorów i wolontariuszy mają charakter 

wolontarystyczny, za podejmowane działania i poświęcony czas nasi wolontariusze nie otrzymują  

wynagrodzenia. Zebrane podczas zbiorki środki są w całości przeznaczone na działalność statutową 

Fundacji tj. na ratowanie zwierząt, leczenie, zakup karmy oraz wydatki ponoszone w związku z 

przeprowadzonymi interwencjami.    

Pocieszający jest fakt, że coraz większa liczba społeczeństwa zwraca uwagę na problem związany z 

okrucieństwem wobec zwierząt. Dzięki naszej działalności mamy okazję poznawać wiele wspaniałych 

osób, które poprzez adopcję zwierząt z interwencji wspierają nas w tym co robimy.   

Przyszłe lata działalności Fundacji to nade wszytko edukacja społeczeństwa i uświadamianie, że 

zwierzę jest istotą czująca tak samo, jak człowiek, i zasługuje na odpowiednie traktowane; to wiele 

nowych pomysłów, które pozwolą nam się rozwijać, by móc jeszcze skuteczniej i na jak największą 

skalę być w stanie pomagać potrzebującym zwierzętom; to dążenie do utworzenia profesjonalnie 

wyposażonego patrolu interwencyjnego, który będzie mógł jeszcze skuteczniej prowadzić swoją  

działalność; to skupienie jak największej liczby wolontariuszy wrażliwych na krzywdę zwierząt. 
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III. DANE FINANSOWE ZA ROK 2015 

Pierwszy rok obrotowy Fundacji  EX LEGE trwa od dnia 18.11.2015 do dnia 31.12.2016 r.  

W związku z wydłużeniem pierwszego roku obrotowego Fundacji, na dzień 31 grudnia 2015 roku 

Fundacja nie sporządzała sprawozdania finansowego .  

1. Przychody: 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja osiągnęła następujące rodzaje przychodów: 

- darowizny na cele statutowe od osób fizycznych w kwocie 3.124,90 zł. 

- środki pieniężne otrzymane w ramach zbiórki publicznej – 545,97 zł. 

- przychody ze sprzedaży darów rzeczowych – 532,82 zł. 

 

Łączna wartość przychodów na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 4.203,69 zł. 

 

2. Koszty: 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja poniosła następujące rodzaje kosztów: 

- koszty działalności statutowej – 300,76 zł. 

- koszty administracyjne – 383,75 zł. 

- wartość sprzedanych towarów – 342,74 zł. 

 

Łączna wartość kosztów na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 1.027,25 zł. 

 

3. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 

W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników ani zleceniobiorców. 

4. Informacje o udzielonych przez Fundacje pożyczkach 

W roku 2015 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.  

5. Informacje o depozytach bankowych, wartości nabytych akcji i obligacji 

Na dzień 31 grudnia 2015 stan środków pieniężnych wynosił 3.080,64 zł. i składał się z: 

- gotówka w kasie Fundacji – 2.061,93 zł. 

- środki pieniężne na rachunku bieżącym – 1.018,71 zł. 

 

6. Środki trwałe 

Na dzień 31 grudnia 2015 Fundacja nie posiadała środków trwałych. 

7. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

W roku 2015 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  
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8. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz o złożonych 

deklaracjach podatkowych 

W związku z wydłużeniem pierwszego roku obrotowego Fundacji do dnia 31.12.2016 roku Fundacja 

nie składała deklaracji podatkowych za rok 2015 do urzędu skarbowego, nie była zobowiązana 

również do sporządzenia sprawozdania finansowego.  

 

 

 

 


