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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO

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 
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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.

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.

_____________________________________________________________________________________________ str 3
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE, ul. Elizy Orzeszkowej 4, 20-435 Lublin

KRS: 0000588055, e-mail: info@fundacjaexlege.pl, tel. +48 690 280 455



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.

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.
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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
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duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz

kształtowania świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt.

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.
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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.

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,  pocztą tradycyjną oraz poprzez profil  Fundacji na portalu

społecznościowym Facebook, który również powstał wraz z powołaniem Fundacji.

Fundacja  każdego  dnia  otrzymuje  nawet  kilkadziesiąt  próśb  o  ratunek  dla  potrzebujących

zwierząt.  Każdą  sprawę  rozpatrujemy  indywidualnie  i  pomagamy  merytorycznie  oraz

fizycznie. Często zgłaszają się do nas osoby z drugiego końca Polski, a nawet z zagranicy i to

dzięki  naszemu  wsparciu  merytorycznemu  udaje  się  im  rozwiązać  poruszany  problem.

Staramy się  pomagać wszystkim zwierzętom bez względu na gatunek wiek czy wielkość.

Każde  zgłoszenie  jest  wnikliwie  sprawdzane  przez  przeszkolonych  Inspektorów do  spraw

ochrony zwierząt. W każdym przypadku Inspektorzy reagują najszybciej, jak to możliwe 
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niosąc  pomoc  nieszczęśliwym,  skrzywdzonym  i  cierpiącym  zwierzętom.  Chore  zwierzęta

przewożone są do Klinik Weterynaryjnych przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, z 

którymi w tym celu nawiązano stałą współpracę, gdzie przeszkoleni wolontariusze sprawują

stałą opiekę nad zwierzętami w trakcie leczenia stacjonarnego.

Czynności  interwencyjne  prowadzone  przez  Patrol  Interwencyjny  obejmowały  swoimi

działaniami  teren  całego województwa lubelskiego i  jego okolic.  Udało  nam się  uratować

życie setek zwierząt. Pomogliśmy nie tylko zwierzętom domowym takim, jak psy czy koty, ale

również  królikom  czy  szczurom  hodowlanym  oraz  zwierzętom  gospodarskim.  Dzięki

profesjonalnym i bardzo czasochłonnym działaniom mającym na celu zgromadzenie materiału

dowodowego  do  danej  sprawy  część  naszych  interwencji  trafiła  do  sądu  w celu  ukarania

sprawców  znęcania   się  nad  zwierzętami.  W  każdej  z  tych  spraw  Fundacja  działała  w

charakterze oskarżyciela posiłkowego. Na przestrzeni 2016 roku Fundacja reprezentowała

prawa pokrzywdzonego w 21 sprawach.

  

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. 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.

Misją  Fundacji  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 i w rezultacie 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 opiekę Fundacji stworzono 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, uprzednio przeszkolonych wolontariuszy. 
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Jednocześnie Fundacja prowadzi kampanię „Akcja sterylizacja!” promując wszelkie zalety

wynikające  z  korzyści,  jakie  niesie  świadome  ograniczanie  populacji  zwierząt.  W ramach

kampanii  pomagamy  w  sterylizacji  wiejskich  suczek  i  samic  kotów.  W  okresie

przedświątecznym  Fundacja  przeprowadziła  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.

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE prowadzi przez cały rok kampanię „Nie

kupuj – Adoptuj!” Dzięki niej zwierzęta z naszych interwencji znajdują nowe odpowiedzialne

i  troskliwe  domy.  Proces  adopcyjny ma  na  celu  zwiększanie  świadomości  przyszłych

opiekunów zwierząt oraz zweryfikowanie czy zwierzę na pewno trafia do odpowiedzialnych

domów. Przygotowujemy swoich podopiecznych do adopcji najlepiej, jak to tylko jest możliwe

- po udzieleniu pomocy weterynaryjnej trafiają do domów tymczasowych, gdzie leczymy ich

ciało  i  psychikę.  Dorosłe  zwierzęta  są  przed  adopcją  sterylizowane,  odrobaczane,

zaszczepione oraz  czipowane. Z przyszłymi właścicielami podpisujemy umowę adopcyjną,

która zabezpiecza zwierzę pod względem prawnym i pozostajemy z nimi w kontakcie również

po adopcji.  Przed wydaniem zwierzęcia do nowego domu nasi przeszkoleni  wolontariusze

zawsze wykonują wizytę przed-adopcyjną poprzedzoną wypełnieniem przez potencjalny dom

ankiety  przed-adopcyjnej,  które  jest  pierwszym  krokiem  w  obowiązującej  w  Fundacji

procedurze  adopcyjnej  naszych  podopiecznych.  Ogłaszamy  swoich  podopiecznych  za

pośrednictwem  różnych  portali  ogłoszeniowych  oraz  na  naszej  stronie  internetowej

www.fundacjaexlege.pl oraz  na  portalu  społecznościowym  Facebook

https://web.facebook.com/fundacjaexlege/.  Obsługujemy  również  specjalny  telefon,  który

został aktywowany, jako telefon adopcyjny.

W 2016 roku Fundacja EX LEGE zaprosiła przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i

ponadgimnazjalne  woj.  lubelskiego  do  udziału  w  akcji  „WESPRZYJ  ZŁOTÓWKĄ

ZWIERZOPRZYJACIELA” objętej  honorowym patronatem Starosty Lubelskiego.
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Celem akcji było rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt oraz zebranie

funduszy  niezbędnych  do  udzielania  pomocy  medycznej,  zapewnienia  schronienia  i

pożywienia  tym z nich,  które  z  powodu ludzkiej  bezmyślności  i  okrucieństwa poddane są

niewyobrażalnym  cierpieniom.  W  placówkach,  które  wzięły  udział  w  akcji,  nauczyciele

promowali działania Fundacji EX LEGE w wybranej przez siebie formie: zapoznając uczniów

lub  dzieci  w  przedszkolu  z  przygotowaną  przez  naszą  wolontariuszkę  prezentacją

multimedialną czy też czytając uczniom lub dzieciom w przedszkolu opowiadań o zwierzętach

stworzonych na bazie prawdziwych historii podopiecznych Fundacji, dostosowanych do wieku

odbiorców.  W ramach akcji  w kilku placówkach podjęto działania dodatkowe z inicjatywy

uczestników,  takie  jak,  np.  wykonywanie  prac  plastycznych,  wycieczki  do  gabinetu

weterynaryjnego,  wystawę  fotografii,  kiermasze.  Uczestnicy  akcji  zebrali  fundusze  z

przeznaczeniem  na  pomoc  medyczną,  zapewnienie  schronienia  i  pożywienia  zwierzętom

będącym pod opieką Fundacji. 

W  2016  roku  Fundacja  EX  LEGE  zaprosiła  również  przedszkola,  szkoły  podstawowe,

gimnazjalne  i  ponadgimnazjalne  woj.  lubelskiego  do  udziału  w  Akcji

„ZWIERZOPOMAGACZ.”  Przedmiotem  Akcji  było  rozwijanie  wrażliwości  dzieci  i

młodzieży  na  potrzeby  zwierząt  oraz  podjęcie  przez  społeczność  szkół  i  przedszkoli

województwa lubelskiego działań zmierzających do poprawy losu  krzywdzonych zwierząt,

którym pomocy udzielają wolontariusze Fundacji. 

Realizacja obu przedsięwzięć  przyczyniła się do promocji  działań na rzecz potrzebujących

zwierząt, podejmowanych na terenie Powiatu Lubelskiego. Załączone materiały przekazywane

placówkom ukazały uczestnikom  prawidłowe wzorce postępowania w różnych sytuacjach,

jakie mogą się zdarzyć dzieciom i młodzieży z udziałem zwierząt oraz inspirację do działania

na  rzecz  potrzebujących.  Przykładem pozytywnych  efektów obu  akcji  jest  podjęcie  przez

uczniów gimnazjum działań wolontarystycznych w Fundacji, zainteresowanie uczniów i ich

rodzin, bądź pracowników placówek adopcjami zwierząt.

Kolejną  akcję,  którą  zorganizowała  Fundacja  na  przestrzeni  2016  roku  była  Akcja

„UKRĘCAMY OKRUCIEŃSTWO!”, która miała na celu zbiórkę nakrętek. Dzięki zbiórce

możliwe  było  udzielanie  pomocy  medycznej,  zapewnienie  schronienia  i  pożywienia

dziesiątkom zwierząt pozostającym pod naszą opieką. 
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Przez cały rok prowadzimy  akcje edukacyjne w mediach społecznościowych, staramy się

uwrażliwiać ludzi bez względu na wiek. Swoje teksty kierujemy do licznego grona odbiorców

m.in. dzięki portalowi Facebook, Twitter, YouTube oraz Instagram.  Publikowaliśmy również

poradniki,  które  miały  obecnym  właścicielom  zwierząt  pomóc  w  ich  prawidłowym

utrzymaniu.

Wszystkie akcje prowadzone przez Fundacje były  nagłaśniane przez media,  które chętnie

podejmują współpracę m.in. poprzez zamieszczanie relacji z naszych interwencji w lokalnej i

ogólnopolskiej prasie, telewizji TVP, Polsat, TVN Uwaga czy w lokalnym oraz radiu. Dzięki

współpracy  z  lokalnymi  mediami  Fundacja  miała  okazję  nadawania  specjalnych  apeli

związanych  z  różnymi  problemami  ze  świata  zwierząt  oraz  prezentowania  swoich

podopiecznych na wizji w celu zwiększenia ich szansy na adopcję.

Wszelkie  działania  podejmowane  przez  Inspektorów  i  wolontariuszy  mają  charakter

wolontarystyczny,  za  podejmowane  działania  i  poświęcony  czas  nasi  wolontariusze  nie

otrzymują  wynagrodzenia.  Zebrane  podczas  zbiórki  publicznej  środki  są  w  całości

przeznaczone  na  działalność  statutową Fundacji  tj.  na  ratowanie  zwierząt,  leczenie,  zakup

karmy oraz wydatki ponoszone w związku z przeprowadzonymi interwencjami.

Nasi wolontariusze stworzyli  oraz wprowadzili w życie projekt z budżetu obywatelskiego

Miasta Lublin na rok 2016 zatytułowany „ZWIERZOLUBLIN” skierowany do społeczności

Miasta  Lublin.   Dzięki  wdrożonemu  projektowi  znacznie  poprawiła  się  świadomość

mieszańców Miasta  Lublina,  co  do  prawidłowego  traktowania  zwierząt  oraz  obowiązków,

jakie  spoczywają  na  właścicielach  zwierząt.  Patrol  Interwencyjny  złożony  z  naszych

Inspektorów ds. ochrony zwierząt przeprowadzał interwencje mające na celu  poprawę losu

maltretowanych  przez  ludzi  zwierząt.  Pomagaliśmy  również  w  odłowie  kotów  wolno

żyjących w  celu  ich  sterylizacji  –  dzięki  m.in.  naszym  wolontariuszom  po  okresie

rekonwalescencji  zwierzęta  wracały na miejsce  swojego bytowania.  Koty wolno żyjące na

terenie  Miasta  Lublina  otrzymały  również  estetyczne  i  bezpieczne  domki,  dzięki  czemu

zyskały  odpowiednie  miejsce  bytowania,  a  osoby  nie  życzące  sobie  obecności  kotów  w

piwnicach są zadowolone z ich nowego lokum.
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Kolejnym bardzo ważnym aspektem projektu „ZWIERZOLUBLIN” była  sterylizacja kilku

tysięcy  psów  i  kotów  domowych  posiadających  właścicieli,  która  pozwoliła  znacznie

ograniczyć  ilość  niechcianych  i  porzucanych  zwierząt.  Dzięki  sfinansowaniu  kilku  tysięcy

zabiegów również  osoby  niezamożne  mogły  zadbać   o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  swoich

pupili.  Sterylizacja/kastracja  zwierząt  jest  jedyną  najskuteczniejsza  formą  zwalczania

bezdomności,  jak  również  przejawów  okrucieństwa  wobec  zwierząt.  Istnieje  duże

prawdopodobieństwo, że dzięki bezpłatnej sterylizacji, którą zapewnił nasz projekt znacznie

spadnie  ilość  porzucanych  zwierząt.  Sterylizacje  zwierząt  właścicielskich  okazały  się

świetnym pomysłem, gdyż zabiegi cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. 

Projekt  „ZWIERZOLUBLIN” obejmował  również  akcję   „Zgubiłem się!” mającą na celu

znakowanie zwierząt zarówno w postaci mikroczipów, jak i w formie adresówek. 

Znakowanie zwierząt pozwoli zagubionym pupilom znacznie szybciej wrócić do właścicieli.

Niestety, możliwość odczytania numerów mikroczipów posiadają nieliczne osoby np. lekarze

weterynarii czy też pracownicy schroniska, dlatego też, obok czipowania, najskuteczniejszą

formą znakowania psów są adresówki. Przekazanie adresówek właścicielom psów spowoduje,

że każdy kto napotka zagubione zwierzę będzie mógł natychmiast skontaktować się z jego

opiekunem. 

Niewątpliwym sukcesem i  wielkim zainteresowaniem  cieszyła się  kampania edukacyjna

prowadzona  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjalnych,  mająca  na  celu  zwiększenie

świadomości dzieci i młodzieży Miasta Lublina na temat prawidłowego dobrostanu zwierząt,

poszanowania ich praw oraz przekazywanie informacji na temat prawidłowego postępowania

w nagłych sytuacjach takich jak:

· napotkanie rannego zwierzęcia

· napotkanie bezdomnego zwierzęcia domowego

· zdarzenie komunikacyjne z udziałem zwierzęcia

· jak się zachować w przypadku bycia świadkiem okrucieństwa wobec zwierzęcia

· napotkanie zwierzęcia dzikiego stwarzającego realne zagrożenie
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W  związku  z  projektem  „ZWIERZOLUBLIN”  Fundacja  realizowała  zadanie  publiczne

sfinansowane z dotacji Urzędu Gminy Lublin pt.  „Realizacja programów zwiększających

świadomość  ekologiczną  mieszkańców  miasta  w  sprawach  dotyczących  ochrony

zwierząt”.

W  ramach  współpracy  z  Urzędem  Gminy  realizowano  działania  na  rzecz  zapobiegania

bezdomności  oraz  okrucieństwa  wobec  zwierząt poprzez  opiekę  nad  kotami  wolno-

żyjącymi,  w tym pomoc w odłowie zwierząt  do sterylizacji,  propagowanie akcji darmowej

sterylizacji  na  stronie  internetowej  Fundacji,  profilu  Facebook,  Twitter  oraz  Instagram,

internetowych grupach pro-zwierzęcych oraz w mediach. 

Kolejno w okresie  maj - grudzień Fundacja zrealizowała  zajęcia edukacyjne w liczbie 134

prelekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów o następującej tematyce:

- jak uniknąć ataku ze strony psa;

- mowa ciała psa;

- niepokojące sygnały jakie możemy zaobserwować u napotkanego psa;

- schemat prawidłowych działań w sytuacji napotkania na swojej drodze psa bezdomnego lub

- zwierzęcia po wypadku;

- zapewnienie prawidłowej opieki zwierzętom domowym;

- kot wolno-bytujący;

- dokarmiać czy nie - kilka słów o dzikich zwierzętach w mieście;

- napotkanie rannego zwierzęcia;

- napotkanie bezdomnego zwierzęcia domowego;

-zdarzenie komunikacyjne z udziałem zwierzęcia;

- jak się zachować w przypadku bycia świadkiem okrucieństwa wobec zwierzęcia;

- napotkanie zwierzęcia dzikiego stwarzającego realne zagrożenie.

W  trakcie  zajęć  edukacyjnych  wykładowcom  towarzyszyły  odpowiednio  przygotowane

zwierzęta,  które   w  ciekawy  i  skuteczny  sposób  przekazywały  niezbędną  wiedzę  nawet

najmłodszym  słuchaczom.  W  trakcie  kampanii  jej  uczestnicy  otrzymywali  specjalnie

przygotowane  na  tę  okoliczność  ulotki  i  broszury. Dzieci  aktywnie  uczestniczyły  w

prowadzonych zajęciach i zdobywały praktyczną wiedzę m.in. z zakresu bezpiecznych 

kontaktów z psami.
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W ramach projektu Fundacja EX LEGE zorganizowała wydarzenia oraz happeningi, które były

skierowane  do  społeczności  lokalnej  Miasta  Lublin,  które  miały  za  zadanie  promowanie

właściwej  postawy  człowieka  wobec  zwierząt  pod  szyldem  akcji  „ZWIERZOLUBLIN

2016”, "Stop żywym prezentom", "Nie kupuj – adoptuj!", "Dom tymczasowy ratuje im

życie!" oraz "Nie kupuj okrucieństwa!", a także podjęła akcję propagowania sprzątania po

swoich  pupilach  oraz  uświadamianie,  jakie  obowiązki  spoczywają  na  właścicielu  zwierząt

poprzez publikacje umieszczane na stronie internetowej Fundacji, profilu Facebook, Twitter

oraz Instagram, grupach pro-zwierzęcych oraz w mediach pod szyldem "Twój pies,  Twoja

kupa!".

W  październiku  2016  roku  Fundacja  EX  LEGE  zorganizowała  happening

ZWIERZOLUBLIN  2016 -  pierwsze  tak  duże  wydarzenie  w  Lublinie  skupiające  różne

organizacje pro-zwierzęce oraz inne podmioty  o profilu związanym ze zwierzętami, mający na

celu  propagowanie  odpowiedzialnej  adopcji  oraz  prawidłowej  opieki  nad  zwierzętami.

Happening  zgromadził  wielu  zainteresowanych  i  został  objęty  honorowym  patronatem

Prezydenta Miasta Lublina. Planujemy, by happening ZWIERZOLUBLIN stał się cyklicznym

wydarzeniem organizowanym regularnie w każdym kolejnym roku działalności Fundacji.

W ramach projektu Fundacja przeprowadziła szkolenia dla 100 funkcjonariuszy Policji i 100

funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej dotyczące  prawnej  ochrony  zwierząt,  postępowania  ze

zwierzętami  w  skrajnych  przypadkach  oraz  kontroli  dobrostanu  zwierząt  o  następującej

tematyce:

- kurs pierwszej pomocy dla zwierząt;

- postępowanie w sytuacjach kryzysowych np. wypadek komunikacyjny z udziałem zwierząt;

- jak postępować wobec agresywnego psa;

- odczytywanie sygnałów wysyłanych przez psy;

- problemy behawioralne psów;

- sygnały uspokajające;

- obowiązujące przepisy prawa dot. zwierząt;

- prawidłowa ocena dobrostanu zwierząt;

- skuteczne zwalczanie okrucieństwa wobec zwierząt;

- fabryki psów – pseudo-hodowle.
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Funkcjonariusze Policji  oraz  Straży  Miejskiej  uczestniczyli  w przeprowadzonym przez nas

szkoleniach  z  ogromnym  zaangażowaniem.  Obejmowały  one  m.in.  szereg  zagadnień

związanych z działaniami interwencyjnymi Fundacji z udziałem zwierząt. Według ich oceny

nasi Inspektorzy, lekarz weterynarii oraz behawiorysta przekazali funkcjonariuszom podczas

szkoleń  niezmiernie  cenną  wiedzę,  która  znacznie  usprawniła  działania  funkcjonariuszy  w

temacie  związanym  z  ochroną  praw  zwierząt.  Również  jako  Fundacja,  której  statutowym

celem  jest  ochrona  zwierząt  niemal  każdego  dnia  namacalnie  odczuwamy,  jak  bardzo

potrzebna była  realizacja ww. prelekcji.  Co warto wskazać,  dzięki nim nawiązaliśmy stałą

współpracę z Policją oraz Strażą Miejską z terenu Gminy Lublin.

Realizacja projektu obejmowała również  wyjazdy interwencyjne Patrolu Interwencyjnego

Fundacji  do  mieszkańców Miasta  Lublina,  którzy,  jak  wynikało  ze  zgłoszeń,  utrzymywali

zwierzęta z naruszeniem ich podstawowych praw, bądź w nieodpowiedni dla gatunku sposób, i

miały w głównej mierze za zadanie poprawienie losu zwierząt domowych i gospodarskich na

terenie  Miasta  Lublina  oraz  kreowanie  właściwych   wzorców  dot.  traktowania  zwierząt.

Działania  były  podejmowane  na  bezpośrednie  sygnały  mieszkańców  Miasta  Lublina  ale

również i na sygnały Straży Miejskiej oraz Policji.

III. DANE FINANSOWE ZA ROK 2016

Pierwszy rok obrotowy Fundacji  EX LEGE trwał od dnia 25.11.2015 do dnia 31.12.2016 r. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji  zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W ustawowym terminie złożono je w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Przychody:

W  okresie  od  18.11.2015  do  31.12.2016  roku  Fundacja  osiągnęła  następujące  rodzaje

przychodów:

- darowizny na cele statutowe od osób fizycznych w kwocie  - 88.124,14 zł.

- dotacja na realizację zadania publicznego – 75.980,00 zł.

- środki pieniężne otrzymane w ramach zbiórki publicznej – 4.640,46 zł.

- przychody ze sprzedaży darów rzeczowych – 3.612,70 zł.

Łączna wartość przychodów na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 172.357,30 zł.
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2. Koszty:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja poniosła następujące rodzaje kosztów:

- koszty działalności statutowej – 133.758,06 zł.

- koszty administracyjne – 12.518,79 zł.

- pozostałe koszty – 1.614,22 zł.

Łączna wartość kosztów na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 147.891,07 zł.

3. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

W roku 2016 Fundacja nie zatrudniała pracowników z tytułu umowy o pracę.

Realizując  we  współpracy  z  Gminą  Lublin  zadanie  publiczne  pt.  „Realizacja  programów

zwiększających  świadomość  ekologiczną  mieszkańców  miasta  w  sprawach  dotyczących

ochrony zwierząt” Fundacja zatrudniała pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne –

umowy zlecenia i umowy o dzieło. Łącznie zawarto umowy z 4 osobami.

Wartość  wypłaconych  wynagrodzeń  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych  wyniosła

51.587,00 zł. brutto.

4. Informacje o udzielonych przez Fundacje pożyczkach

W roku 2016 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek. 

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

Na dzień 31 grudnia 2016 stan środków pieniężnych wynosił  zł. i składał się z:

- gotówka w kasie Fundacji – 1.032,81 zł.

- środki pieniężne na rachunku bieżącym – 20.451,21 zł.

6. Środki trwałe

Na dzień 31 grudnia 2016 Fundacja nie posiadała środków trwałych.

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

W 2016 roku Fundacja realizowała zadanie publiczne sfinansowane  z dotacji Urzędu Gminy

Lublin  pt.  „Realizacja  programów  zwiększających  świadomość  ekologiczną  mieszkańców

miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt”.  Środki otrzymane na ten cel wyniosły 
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75.980,00 zł. Zadanie publiczne realizowane było w okresie maj – grudzień 2016 r. W ramach

współpracy z Urzędem Gminy zrealizowano następujące cele:

a.)  Działania na rzecz zapobiegania bezdomności – działania społeczne.

Fundacja EX LEGE podjęła działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt, okrutnego

ich traktowania poprzez opiekę nad kotami wolno-żyjącymi, w tym pomoc w odłowie zwierząt

do  sterylizacji,  propagowanie  akcji  darmowej  sterylizacji  na  stronie  internetowej  Fundacji,

profilu Facebook, internetowych grupach pro-zwierzęcych oraz w mediach.

b.) Zajęcia edukacyjne dla dzieci  i młodzieży dla 40 szkół podstawowych i 27 gimnazjów

zrealizowane poprzez przeprowadzenie prelekcji z zakresu następującej tematyki:

- jak uniknąć ataku ze strony psa;

- mowa ciała psa;

- niepokojące sygnały jakie możemy zaobserwować u napotkanego psa;

- schemat prawidłowych działań w sytuacji napotkania na swojej drodze psa bezdomnego lub   

- zwierzęcia po wypadku;

- zapewnienie prawidłowej opieki zwierzętom domowym;

- kot wolno-bytujący;

- dokarmiać czy nie - kilka słów o dzikich zwierzętach w mieście;

- napotkanie rannego zwierzęcia;

- napotkanie bezdomnego zwierzęcia domowego;

-zdarzenie komunikacyjne z udziałem zwierzęcia;

- jak się zachować w przypadku bycia świadkiem okrucieństwa wobec zwierzęcia;

napotkanie zwierzęcia dzikiego stwarzającego realne zagrożenie.  

c.) Organizacja wydarzeń, happeningów dla społeczności miasta Lublin

Fundacja EX LEGE zorganizowała  wydarzenia  oraz happeningi,  które były skierowane do

społeczności lokalnej Miasta Lublin, które miały za zadanie promowanie właściwej postawy

człowieka  wobec  zwierząt  pod  szyldem  akcji  „ZWIERZOLUBLIN”,  "Stop  żywym

prezentom",  "Nie  kupuj  –  adoptuj!",  "Dom tymczasowy ratuje  im życie"  oraz  "Nie  kupuj

okrucieństwa!",  a  także  podjęła  akcję  propagowania  sprzątania  po  swoich  pupilach  oraz

uświadamianie, jakie obowiązki spoczywają na właścicielu zwierząt poprzez publikacje 
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umieszczane na stronie internetowej Fundacji, profilu Facebook, grupach pro zwierzęcych oraz

w mediach pod szyldem "Twój pies, Twoja kupa!". 

d.)  Szkolenia  dla  100  Funkcjonariuszy  Policji  i   100  Funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej

dotyczące postępowania ze zwierzętami, zapisów ustawy o ochronie zwierząt  oraz kontroli

dobrostanu zwierząt zostały wykonane poprzez realizację prelekcji o następującej tematyce:

 - kurs pierwszej pomocy dla zwierząt;

- postępowanie w sytuacjach kryzysowych np. wypadek komunikacyjny z udziałem zwierząt;

- jak postępować wobec agresywnego psa;

- odczytywanie sygnałów wysyłanych przez psy;

- problemy behawioralne psów;

- sygnały uspokajające;

- obowiązujące przepisy prawa dot. zwierząt;

- prawidłowa ocena dobrostanu zwierząt;

- skuteczne zwalczanie okrucieństwa wobec zwierząt;

- fabryki psów – pseudo-hodowle.

e.) Wyjazdy interwencyjne – 80  godzin  

Wyjazdy interwencyjne polegały na docieraniu do mieszkańców Miasta Lublin,  którzy, jak

wynikało ze zgłoszeń, utrzymywali zwierzęta z naruszeniem ich podstawowych praw, bądź w

nieodpowiedni dla gatunku sposób i  miały w głównej mierze za zadanie  poprawienie losu

zwierząt  domowych i  gospodarskich na terenie miasta Lublina oraz kreowanie właściwych

wzorców dot.  traktowania  zwierząt.  Działania  były podejmowane na bezpośrednie  sygnały

mieszkańców Miasta Lublin, również przy współpracy ze Strażą Miejską Miasta Lublin oraz

Policją.

8.  Informacje  o  rozliczeniach  z  tytułu  ciążących  zobowiązań  podatkowych  oraz  o

złożonych deklaracjach podatkowych

Fundacja  złożyła  w ustawowym terminie  zeznanie  podatkowe  CIT-8  w  Trzecim Urzędzie

Skarbowym w Lublinie. 

W związku  z  zatrudnieniem  zleceniobiorców  Fundacja  sporządziła  i  przesłała  do  Urzędu

Skarbowego informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok

_____________________________________________________________________________________________ str 18
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE, ul. Elizy Orzeszkowej 4, 20-435 Lublin

KRS: 0000588055, e-mail: info@fundacjaexlege.pl, tel. +48 690 280 455



2016.

W  ustawowym  terminie  sporządzono  i  złożono  w  Urzędzie  Skarbowym  sprawozdanie

finansowe Fundacji.

9. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.

W okresie sprawozdawczym nie było w Fundacji przeprowadzonych kontroli.

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 się rozwijać Fundacji, 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.

                                                                                                 Prezes Fundacji Na Rzecz

                                                                                        Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

                                                                                                        Marta Włosek   
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