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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. ELIZY ORZESZKOWEJ Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-435 Poczta LUBLIN Nr telefonu 690280455

Nr faksu E-mail info@fundacjaexlege.pl Strona www www.fundacjaexlege.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36306312000000 6. Numer KRS 0000588055

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Arkadiusz Joć Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Ewa Suchodolska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i 
okrucieństwa wobec zwierząt.
4. Sprawowanie kontroli i 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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.
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.
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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.
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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 Fundacja kontynuowała realizowane w poprzednich latach działania, projekty oraz akcje,a także podejmowała kolejne 
inicjatywy, które cieszyły się równie ogromnym poparciem społeczności, jak nasze autorskie cykliczne wydarzenia.

Fundacja prowadziła szeroko pojęte działania interwencyjne na terenie województwa lubelskiego i jego okolic, mające na celu 
ratowanie zdrowia i życia zwierząt domowych, gospodarskich oraz dzikich. Zgłoszenia dotyczące zwierząt potrzebujących 
pomocy są kierowane do Fundacji przez społeczność z terenu całej Polski drogą telefoniczną na numer alarmowy, mailową, 
pocztą tradycyjną lub poprzez prywatną wiadomość na profilu Fundacji na portalu społecznościowym Facebook, które powstały 
wraz z powołaniem Fundacji.

Każde zgłoszenie rozpatrujemy indywidualnie i pomagamy fizycznie, bądź merytorycznie, kiedy to pomocy oczekują od nas 
osoby z drugiego końca Polski, a nawet z zagranicy, i to dzięki naszemu wsparciu merytorycznemu udaje się im rozwiązać 
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problemy, z którymi do nas się zwracają. Staramy się  pomagać wszystkim zwierzętom bez względu na gatunek, wiek, płeć czy 
też wielkość. Każde zgłoszenie jest wnikliwie sprawdzane przez przeszkolonych Inspektorów ds. ochrony zwierząt. W każdym 
przypadku Inspektorzy reagują najszybciej, jak to możliwe niosąc pomoc nieszczęśliwym, skrzywdzonym i cierpiącym 
zwierzętom. Chore zwierzęta przewożone są do klinik weterynaryjnych, gdzie przeszkoleni wolontariusze sprawują stałą opiekę 
nad zwierzętami w trakcie leczenia stacjonarnego pełniąc dyżury minimum 2 razy dziennie, włączając niedziele i święta. 
Wolontariusze dzięki doskonałej organizacji i umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, są ze 
sobą w stałym kontakcie przekazując niezwłocznie bieżące raporty z przebiegu dyżuru, dotyczące wszelkich spraw związanych z 
leczonymi zwierzętami, tak, by natychmiast spełniać ich potrzeby.

Dzięki działaniom interwencyjnym podejmowanym w ramach Patrolu Interwencyjnego udało nam się uratować życie setek 
zwierząt. Pomogliśmy nie tylko zwierzętom domowym, ale również zwierzętom dzikim oraz 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, bądź nielegalnego 
rozmnażania zwierząt w celach handlowych. W każdej z tych spraw Fundacja działała w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 
Na przestrzeni 2018 roku Fundacja reprezentowała prawa pokrzywdzonego w 19 sprawach. Nasze uczestnictwo w sprawach w 
charakterze oskarżyciela posiłkowego za każdym razem skutkowało wyrokiem skazującym sprawcę przestępstwa, bądź 
wykroczenia. Jak każdego roku Fundacja pełniła również kilkukrotnie rolę organu wykonawczego realizując wykonanie wyroków 
na zlecenie sądów.
  
W trakcie przeprowadzonych interwencji podejmowane były działania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierząt, 
natomiast w kilku przypadkach doszło do odebrania zwierząt ze względu na zagrożenia ich zdrowia, bądź życia. W takich 
przypadkach Fundacja  pełniła rolę osoby godnej zaufania, której to organy ścigania powierzały zwierzęta pod opiekę. 

Fundacja podejmowała również 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 o nielegalnych hodowlach, w których na ogromną 
skalę i jedynie z chęci zysku rozmnażane są psy i koty kosztem ich zdrowia i często nawet życia.

W celu udzielenia pomocy i realizowania możliwości powrotu do zdrowia fizycznego oraz psychicznego zwierząt trafiających 
pod opiekę Fundacji stworzono sieć domów tymczasowych, w których zwierzęta przygotowywane są życia w godnych 
warunkach i  finalnie do adopcji. Realizowana nieustannie od 2015 roku przez Fundację akcja „Dom tymczasowy ratuje im 
życie!” ma za zadanie poszukiwanie nowych wolontariuszy, którzy stworzą domy tymczasowe dla kolejnych ratowanych przez 
nas istnień. Dzięki nim ratowane przez nas zwierzęta znajdują schronienie i troskliwą opiekę pod okiem nowych, uprzednio 
przeszkolonych wolontariuszy.  

Fundacja EX LEGE prowadzi również niezmiennie  kampanię „Nie kupuj – Adoptuj!”, która ma za zadanie propagowanie adopcji 
zwierząt, które w obecnej chwili przebywają pod opieką Fundacji, bądź w lokalnych schroniskach dla bezdomnych zwierząt. 
Partnerem Akcji jest Sieć Sklepów Zoologicznych Leopardus. Dzięki tej Akcji zwierzęta z naszych interwencji znajdują nowe, 
odpowiedzialne i troskliwe domy. Obowiązujące w Fundacji procedury adopcyjne mają na celu zwiększanie świadomości 
przyszłych opiekunów zwierząt oraz zweryfikowanie czy zwierzę na pewno trafia do odpowiedzialnych domów.

Procedura adopcyjna Fundacji EX LEGE przebiega według ściśle określonego schematu, a wszystko po to, aby zwiększyć 
świadomość przyszłych opiekunów zwierząt oraz zweryfikować, czy zwierzę trafi w odpowiedzialne ręce. Podopieczni Fundacji 
po udzieleniu im pomocy weterynaryjnej trafiają do domów tymczasowych, gdzie wolontariusze dbają o ich zdrowie fizyczne i 
psychikę. Często to psychika skrzywdzonego zwierzęcia wymaga wielomiesięcznej i mozolnej pracy. Wyniszczone zwierzęta po 
raz pierwszy lub ponownie, jeśli było im dane doświadczyć tego wcześniej, uczą się nawiązywać prawidłowe relacje z 
człowiekiem i czerpać z tego radość.  Obserwacja zmian i postępów zachowania i zdrowia zwierząt prowadzona jest przez 
wolontariuszy od momentu objęcia ich opieką przez Fundację. Dzięki temu procesowi nowi właściciele adoptujący zwierzę, 
otrzymują szczegółowe informacje na temat jego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także porady dotyczące właściwego 
postępowania. Dorosłe zwierzęta są przed adopcją sterylizowane, zabezpieczone od pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, 
zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym i wściekliźnie oraz trwale oznakowane za pomocą wszczepionego mikro-czipu. 
Przed wydaniem zwierzęcia do nowego domu nasi wolontariusze zawsze wykonują wizytę przed-adopcyjną poprzedzoną 
wypełnieniem przez potencjalny dom ankiety przed-adopcyjnej wysyłanej poprzez stworzony w tym celu adres e-mail 
adopcje@fundacjaexlege.pl, które są pierwszymi krokami w obowiązującej w Fundacji procedurze adopcyjnej. Przed wydaniem 
zwierzęcia podpisujemy z przyszłymi opiekunami umowę adopcyjną, która zabezpiecza zwierzę pod względem prawnym. 
Pozostajemy w kontakcie z domami adopcyjnym naszych podopiecznych również po wydaniu ich adopcji. W celu znalezienia 
nowego domu ogłaszamy swoich podopiecznych za pośrednictwem różnych portali ogłoszeniowych oraz na naszej stronie 
internetowej www.fundacjaexlege.pl, na portalu społecznościowym Facebook, Twitter oraz Instagram. Wolontariusze pełnią 
również dyżury pod specjalnym numerem telefonu, który został aktywowany na potrzeby adopcji.

Działania Fundacji mają charakter cykliczny i trwały, są kontynuowane w kolejnych latach. Od 2017 roku Fundacja EX LEGE 
realizuje Akcję „WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA ” objętą  Honorowym Patronatem Starosty Lubelskiego. Do 
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udziału w Akcji zaproszono społeczność przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa 
lubelskiego. Zaproszenia do udziału w Akcji oraz podstawowe informacje o jej celu i zasadach przekazali społeczności lokalnej 
również patroni medialni: lublin112.pl, Akademickie Radio Centrum UMCS oraz Kurier Lubelski. Dzieci i młodzież biorącą udział 
w Akcji zapoznano z celem Akcji, materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi w postaci prezentacji multimedialnych, tekstów 
opowiadań opisujących podopiecznych Fundacji, dostosowanych do wieku odbiorców oraz plakatów. W kilku placówkach 
podjęto działania dodatkowe z inicjatywy uczestników, takie jak, np. wykonywanie prac plastycznych, wycieczki do gabinetu 
weterynaryjnego, wystawę fotografii, kiermasze. Realizacja przedsięwzięcia 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 Akcji jest podjęcie 
przez uczniów gimnazjum oraz liceum działań woluntarystycznych w Fundacji, zainteresowanie uczniów i ich rodzin oraz 
pracowników placówek adopcjami zwierząt.

Kolejnym przedsięwzięciem, trwale realizowanym od 2015 roku przez Fundację jest Akcja „Ukręcamy Okrucieństwo!”, która ma 
na celu zbiórkę nakrętek. Dzięki zbiórce możliwe jest udzielanie pomocy medycznej, zapewnienie schronienia i pożywienia 
dziesiątkom zwierząt pozostającym pod naszą opieką. Na dzień dzisiejszy zbiórka jest prowadzona aż w ponad 100 miejscach na 
terenie Lublina i okolic. Efektem zamieszczania informacji o zbiórce w formie plakatów w miejscach jej prowadzenia oraz na 
stronach internetowych uczestników Akcji jest także aspekt informacyjny – klienci, interesanci instytucji prowadzących zbiórkę 
dowiadują się o istnieniu Fundacji i wykorzystują tę wiedzę, gdy są świadkami łamania praw zwierząt, bądź poszukują 
zwierzęcia do adopcji. Akcja ukazuje dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, że w bardzo prosty sposób można nieść pomoc 
potrzebującym. Powodzenie tej Akcji, tak jak w przypadku innych przedsięwzięć, tkwi we współpracy grupy wolontariuszy 
zajmujących się odbiorem nakrętek z miejsc zbiórki w okolicach własnego miejsca zamieszkania, pracy, nauki.  

Mija kolejny rok, kiedy Fundacja EX LEGE na prośbę Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w 
Lublinie objęła opieką merytoryczną w zakresie edukacji pro-zwierzęcej uczniów Oddziału Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i 
Młodzieży oraz Oddziału Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, mieszczących się przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie. 
Zajęcia odbywają się od października 2017 r. i mają charakter cykliczny, aby jak największa liczba dzieci i młodzieży wzbogaciła 
swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć z dziećmi lub młodzieżą prezentowane są losy ratowanych przez Fundacją zwierząt, 
ukazujące ich problemy i cierpienie, ale będące jednocześnie przykładem na rozwiązanie wielu trudnych problemów. Z 
przedstawionymi sytuacjami mogą w pewien sposób utożsamiać się uczestnicy zajęć, w tym wypadku bardzo młodzi pacjenci 
szpitala psychiatrycznego, którzy niejednokrotnie, tak jak ratowane przez Fundację zwierzęta, przeżywają odtrącenie, 
samotność. Prezentowane historie podopiecznych Fundacji zawsze kończą się szczęśliwie i napawają odbiorców pozytywnymi 
odczuciami oraz motywują do walki z przeciwnościami losu. Podczas wymienionych spotkań przybliżane są uczniom 
zagadnienia dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt, prawidłowych zachowań człowieka w przypadku różnorodnych 
sytuacji niebezpiecznych z udziałem zwierząt oraz korzyści płynące z prawidłowych relacji człowiek – zwierzę.

Fundacja EX LEGE wzięła udział w programie „TESCO – Decydujesz, pomagamy” i zgłosiła projekt „Duzi – małym, czyli lokalna 
społeczność walczy o prawa zwierząt ” w konsekwencji zajmując pierwsze miejsce i zdobywając grant w kwocie 5 tysięcy 
złotych. Projekt ten podczas oceny formalnej i merytorycznej został uznany za jeden z trzech najlepszych w naszym 
makroregionie. Dzięki głosom klientów sklepu TESCO Fundacja zdobyła pierwszą nagrodę zdobywając ponad 21 tysięcy głosów. 
Dzięki grantowi Fundacja zorganizowała edukacyjne wydarzenie, zapraszając do  współpracy Policję, Straż Miejską i służbę 
celną. Podczas Wydarzenia wolontariuszom towarzyszyły zwierzęta, a imprezę uatrakcyjniły konkursy i animacje dla dzieci. 
Środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenia wolontariuszy poszerzające ich umiejętności i wiedzę w zakresie działań na 
rzecz zwierząt, a także na zakup mini kamery, która jest wykorzystywana podczas działań interwencyjnych.

W okresie od marca do grudnia 2018 r. Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pt. „Realizacja programów zwiększających 
świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt ”. Projekt współfinansowany był przez 
Gminę Lublin. W ramach realizacji części zadania dotyczącej podejmowania działań edukacyjnych w lubelskich przedszkolach i 
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mających na celu uświadomienie zakresu odpowiedzialności osobom 
planującym zostanie właścicielem zwierzęcia w tym promowanie adopcji zwierząt, przeprowadzono warsztaty w grupach 
przedszkolnych, klasach szkół podstawowych, klasach szkół ponadpodstawowych, z terenu Miasta Lublin. Kolejno zrealizowano 
szkolenia dla osób dorosłych posiadających zwierzęta, z zakresu udzielania pierwszej pomocy psom/kotom w razie nagłych 
zdarzeń oraz szkolenia dla osób dorosłych posiadających zwierzęta z zakresu posłuszeństwa dla adoptowanych zwierząt. 
Fundacja zrealizowała także zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, promujące poszanowanie praw zwierząt z 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. 

W ramach realizacji zadania publicznego Fundacja miała okazję uczestniczyć w XIII Ekopikniku Rodzinnym, gdzie po raz kolejny 
mieszkańcy Miasta Lublin mieli okazję spotkać się z wolontariuszami Fundacji. Jak co roku stoisko Fundacji EX LEGE zaoferowało 
atrakcje dla odwiedzających w wystawy fotografii z interwencji, malowania buź dla najmłodszych i modelowania balonów. 
Wolontariuszom towarzyszyły zwierzęta - podopieczni Fundacji.  Osoby odwiedzające stoisko poznały odpowiedzi na nurtujące 
je pytania dotyczące praw zwierząt oraz uzyskały mnóstwo kluczowych informacji dotyczących prawidłowego stosunku do 
zwierząt oraz zapobiegania ich bezdomności.
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Fundacja EX LEGE w ramach realizacji zadania publicznego zorganizowała w czerwcu trzecią edycję autorskiego happeningu 
POKOCHAJ ZWIERZAKA skierowanego do społeczności lokalnej Miasta Lublin, który miał za zadanie promowanie właściwej 
postawy człowieka wobec zwierząt,  prawidłowego dobrostanu oraz poszanowania praw zwierząt.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin oraz patronatem medialnym lokalnych mediów 
tj. TVP3 Lublin, Dziennika Wschodniego, Kuriera Lubelskiego, Radio Centrum oraz Lublin112, które opublikowały zaproszenia do 
udziału w wydarzeniu na swoich łamach i kolejno relacje z jego przebiegu. Wydarzenie POKOCHAJ ZWIERZAKA to wyjątkowe 
wydarzenie, podczas którego zaproszone przez nas lubelskie organizacje pro-zwierzęce zaprezentowały swoich podopiecznych 
czekających na nowych właścicieli. Imprezie towarzyszyły psy, koty, króliki, fretki, a także zwierzęta egzotyczne. W specjalnie 
przygotowanej strefie na parterze Tarasów Zamkowych społeczność Miasta Lublin mogła skorzystać z porad ekspertów z 
różnych fundacji i stowarzyszeń, uzyskać wiele wartościowych informacji o odpowiedzialnym podejściu do zwierząt, pielęgnacji, 
żywieniu, szkoleniu oraz aspektach prawnych, a także skorzystać z porad lekarza weterynarii, który odpowiedział na pytania 
dotyczące zdrowia naszych pupili -  utrzymania, profilaktyki, leczenia oraz żywienia. Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji dla 
najmłodszych - malowanie buziek w motywy wybranych zwierzątek, kreatywne zabawy z wykorzystaniem sześciennych 
kolorowych gąbek, z których powstaną efektowne zwierzaki, a także zabawy ruchowe i mini-konkurencje o tematyce pro-
zwierzęcej.  Podczas Wydarzenia Fundacja propagowała następującą tematykę: "Stop żywym prezentom", "Nie kupuj – 
adoptuj!", "Dom tymczasowy ratuje im życie", "Nie kupuj okrucieństwa!", „Stop pseudohodowlom”, "Twój pies, Twoja kupa!". 
W wyżej wymienione działania zaangażowani byli wszyscy wolontariusze Fundacji, którzy podejmowali czynności w charakterze 
nieodpłatnej pracy społecznej. Imprezie towarzyszyły konkursy i efektowne  pokazy szkolenia psów, a wolontariuszom 
zwierzęta, wszystkie stoiska stoiska miały charakter informacyjno-edukacyjny. Liczne atrakcje oraz możliwość zobaczenia i 
dotknięcia zwierząt różnych gatunków budziły ogromne zainteresowanie.

W ramach zadania zrealizowano również akcję adopcyjną „Nie kupuj, adoptuj!” przy współpracy z Siecią Sklepów Zoologicznych 
Leopardus. Mieszkańcy Miasta Lublina mieli możliwość zaznajomienia się z procedurami adopcyjnymi zwierząt przebywających 
pod opieką Fundacji oraz osobiście poznać jej podopiecznych szukających domów. 

W październiku odbyła się trzecia edycja naszego autorskiego happeningu ZWIERZOLUBLIN, który miał za zadanie promowanie 
właściwej postawy człowieka wobec zwierząt,  prawidłowego dobrostanu oraz poszanowania praw zwierząt. Fundacja EX 
LEGE zaprosiła do udziału w Wydarzeniu zorganizowanym przy współpracy z  Atrium Felicity w Lublinie wszystkich miłośników 
zwierząt oraz inne organizacje pro zwierzęce. ZWIERZOLUBLIN został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin 
oraz patronatem medialnym lokalnych mediów tj. TVP3 Lublin, Dziennika Wschodniego, Kuriera Lubelskiego oraz Lublin112, 
które opublikowały zaproszenia do udziału w wydarzeniu na swoich łamach i kolejno relacje z jego przebiegu. Podczas 
Wydarzenia Fundacja EX LEGE zaprezentowała swoich podopiecznych pochodzących z interwencji, udzieliła porad prawnych 
dotyczących ochrony praw zwierząt, a także naboru na wolontariat. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii i 
prezentowano akcje „Nie Kupuj - adoptuj!”, "Stop żywym prezentom!", "Dom tymczasowy ratuje im życie", "Nie kupuj 
okrucieństwa!", „Stop pseudohodowlom”, "Twój pies, Twoja kupa!" „Akcja sterylizacja”. W trakcie happeningu mieszkańcy 
Miasta Lublin mogli również oddać swój głos na projekt ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ! M- 131 Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Lublin, którego autorami są wolontariusze Fundacji EX LEGE. Zaproszeni do udziału członkowie Fundacji Epicrates wraz 
z Egzotarium udzielili porad prawnych, hodowlanych i weterynaryjnych z zakresu problematyki dotyczącej zwierząt 
egzotycznych oraz odpowiedzialnej terrarystyki. Dodatkowo każdy, kto odwiedził nas tego dnia miał możliwość zobaczyć 
egzotyczne zwierzęta pochodzące z interwencji fundacji. W trakcie trwania imprezy odwiedzający mieli również możliwość 
poznania podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek. Podczas 
Wydarzenia prezentowało się również Stowarzyszenie Pomocy Królikom, które przyjmuje pod swoją opiekę bezdomne króliki i 
szuka im nowych, odpowiedzialnych domów. Psie Przedszkole Bąbelek zaprezentowało metody szkolenia, organizacji zabaw dla 
psa, socjalizacji szczeniąt oraz elementy dogoterapii. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dla najmłodszych przygotowanych 
przez Infinitum - mini konkurencje sportowe oraz gry edukacyjne na interaktywnej podłodze FunFloor. Dodatkowo w kąciku dla 
dzieci zorganizowano kącik plastyczny, zabawy ruchowe oraz malowanie buziek i modelowanie balonów.

W ramach przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnej Miasta Lublin na antenie radia wyemitowano poradnik 
dotyczący praw zwierząt oraz bezpieczeństwa ludzi i zwierząt we wzajemnych interakcjach w 8 odcinkach tematycznych. 
Wolontariusz Fundacji w rozmowie z reporterem radiowym zaprezentował słuchaczom najistotniejsze zagadnienia dotyczące 
szeroko rozumianych kontaktów ze zwierzętami. W każdym z odcinków poradnika przedstawiono różne sytuacje zwierząt oraz 
zwierząt i ludzi we wzajemnych interakcjach, szczegółowo omawiając związane z tym najistotniejsze zagadnienia. 

W ramach realizacji zadania Fundacja zaprosiła lubelskie dzieci i młodzieży do udziału w Konkursie Plastycznym „Bezpieczny 
Zwierz”, Przeglądzie Muzycznym „Zwierzę – mój przyjaciel”, a także Wydarzeniu Edukacyjnym „BEZPIECZNY ZWIERZ”. W 
wydarzeniu edukacyjnym uczestniczyło ok 250 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z wychowawcami. Wydarzenie 
rozpoczęło się zbiorowym odśpiewaniem hymnu, którego autorami są wolontariusze Fundacji i powstałego na tę okoliczność, 
promującego właściwy stosunek do zwierząt. Hymn towarzyszył przebiegowi imprezy jeszcze kilkukrotnie, aktywizując całą 
publiczność do śpiewu, a grupy chętnych dzieci do gry na bębnach pod kierunkiem artystki – bębniarki. Podczas Wydarzenia 
zaprezentowano plastyczne prace konkursowe, wykonane przez dzieci i młodzież, a uczestnicy przeglądu muzycznego 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

zaśpiewali piosenki o tematyce pro-zwierzęcej. Uczestnicy konkursu oraz przeglądu otrzymali dyplomy oraz zestaw nagród 
rzeczowych, a nauczyciele przygotowujący uczestników otrzymali podziękowania. Na scenie zostały zaprezentowane zwierzęta 
– podopieczni Fundacji EX LEGE przebywający w domach tymczasowych wolontariuszy oraz zwierzęta adoptowane z Fundacji 
EX LEGE, których opiekunowie przedstawili ich historię oraz ideę wolontariatu oraz adopcji. Podczas Wydarzenia przedstawiono 
na dużym ekranie również innych podopiecznych Fundacji EX LEGE, w tym także już adoptowanych, oraz odczytano listy od 
dzieci – członków rodzin, które są ich nowymi właścicielami adopcyjnymi.  Na scenie pojawili się również policjanci z Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej w Lublinie, wzbogacając przekaz słowny filmem edukacyjnym. Działania na rzecz potrzebujących 
zwierząt wykonywane na terenie Miasta Lublin przedstawili także Funkcjonariusze Eko Patrolu Straży Miejskiej, opowiadając o 
czynnościach podejmowanych w celu ratowania zwierząt oraz prezentując wykorzystywany w tym celu sprzęt.  Przedstawiono 
także porady, jak należy zachować się w przypadku napotkania dzikich zwierząt. W obsłudze całego wydarzenia oraz 
uświetnieniu jego przebiegu poprzez wystąpienie w przebraniach zwierząt, pomagali wolontariusze z XXX Liceum 
Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie. W foyer zorganizowano wystawę zdjęć podopiecznych Fundacji, 
obrazków oraz plansz edukacyjnych przygotowanych specjalnie na okoliczność Wydarzenia. W foyer zorganizowano także 
wystawę akcesoriów do opieki nad psami i kotami. 

Fundacja przez cały rok prowadzi akcje edukacyjne w mediach społecznościowych - staramy się uwrażliwiać ludzi na krzywdę 
zwierząt bez względu na wiek. Publikowane artykuły 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, TVN24 oraz 
lokalnych stacjach radiowych i dziennikarskich mediach społecznościowych. 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.

Nieustannie w czasie trwania roku szkolnego nasza Fundacja prowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z lubelskich 
szkół. W trakcie zajęć wykładowcom towarzyszyły odpowiednio przygotowane zwierzęta, które  w ciekawy i skuteczny sposób 
przekazywały niezbędną wiedzę nawet najmłodszym słuchaczom. W trakcie zajęć ich uczestnicy otrzymywali specjalnie 
przygotowane na tę okoliczność broszury. Dzieci aktywnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach i zdobywały praktyczną 
wiedzę m.in. z zakresu bezpiecznych kontaktów z psami, schematu prawidłowych działań w sytuacji napotkania na swojej 
drodze psa bezdomnego lub zwierzęcia po wypadku oraz zdobywały wiedzę na temat jak należy zachować w przypadku bycia 
świadkiem okrucieństwa wobec zwierzęcia czy też napotkania zwierzęcia dzikiego stwarzającego realne zagrożenie.  

Nasi wolontariusze od 2016 roku tworzą projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. W tym roku powstał projekt 
“Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto ”, który zebrał ogromną 
liczbę głosów i jest realizowany w 2019 roku. Projekt ma na celu realizację darmowych sterylizacji psów i kotów właścicielskich 
wraz z oznakowaniem za pomocą mikroczipu, sterylizacje kotów wolno żyjących, szeroko pojętą kampanię edukacyjną, której 
założeniem jest ograniczenie okrutnego traktowania zwierząt. Sterylizacje zwierząt właścicielskich okazały się świetnym 
pomysłem, gdzie od 2016 roku wysterylizowano kilkadziesiąt tysięcy psów i kotów, a autorami projektów, dzięki którym można 
było zrealizować taki ogrom zabiegów, byli wolontariusze Fundacji EX LEGE. 

Wszelkie działania podejmowane przez wolontariuszy mają charakter woluntarystyczny, 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.

Przyszłe lata działalności Fundacji to nade wszystko edukacja społeczeństwa i uświadamianie, że zwierzę jest istotą czująca tak 
samo, jak człowiek i zasługuje na odpowiednie traktowanie; 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 
profesjonalnie wyposażonego Patrolu Interwencyjnego, który będzie mógł jeszcze skuteczniej prowadzić swoją działalność; to 
także skupienie jak największej liczby wolontariuszy wrażliwych na krzywdę zwierząt.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

200 zwierząt

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100000

50

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Organizacja, promocja oraz zarządzanie 
imprezami.

Fundacja EX LEGE prowadzi  kampanię „Nie 
kupuj – Adoptuj!”, która wiąże się m.in. z 
organizacją imprez i ma za zadanie 
propagowanie adopcji zwierząt, które w obecnej 
chwili przebywają pod opieką Fundacji, bądź w 
lokalnych schroniskach dla bezdomnych 
zwierząt. Dzięki tej Akcji zwierzęta z naszych 
interwencji znajdują nowe, odpowiedzialne i 
troskliwe domy. Obowiązujące w Fundacji 
procedury adopcyjne mają na celu zwiększanie 
świadomości przyszłych opiekunów zwierząt 
oraz zweryfikowanie czy zwierzę na pewno trafia 
do odpowiedzialnych domów.

82.30.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 248 597,42 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prelekcje i spotkania informacyjne w szkołach 
oraz na wydarzeniach.
Prelekcje i spotkania informacyjne w szkołach 
oraz na wydarzeniach.
Fundacja regularnie realizuje prelekcje dla dzieci 
i młodzieży z terenu województwa lubelskiego. 
Podczas zajęć z dziećmi lub młodzieżą 
prezentowane są losy ratowanych przez 
Fundacją zwierząt, ukazujące ich problemy i 
cierpienie, ale będące jednocześnie przykładem 
na rozwiązanie wielu trudnych problemów. 
Podczas wymienionych spotkań przybliżane są 
uczniom zagadnienia dotyczące humanitarnego 
traktowania zwierząt, prawidłowych zachowań 
człowieka w przypadku różnorodnych sytuacji 
niebezpiecznych z udziałem zwierząt oraz 
korzyści płynące z prawidłowych relacji człowiek 
– zwierzę. Nadto na prośbę Zespołu Szkół 
Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Lublinie objęła opieką 
merytoryczną w zakresie edukacji pro-zwierzęcej 
uczniów Oddziału Szpitala Psychiatrycznego dla 
Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Kliniki 
Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, 
mieszczących się przy ul. Abramowickiej 2 w 
Lublinie. Zajęcia mają charakter cykliczny, aby 
jak największa liczba dzieci i młodzieży 
wzbogaciła swoją wiedzę i umiejętności.

94.99.Z 0,00 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 246 128,33 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 43,02 zł

e) pozostałe przychody 2 426,07 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 132 897,18 zł

2.4. Z innych źródeł 24 942,48 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 26 903,32 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 986,96 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 leczenie zwierząt - zakup usług weterynaryjnych 3 986,96 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 757,76 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 60 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

60 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

69 190,76 zł

58 864,98 zł

4 841,44 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 85 425,04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 187 714,32 zł 3 986,96 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

160 703,29 zł 3 986,96 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

25 271,53 zł

1 739,50 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

8 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 68 050,12 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

68 050,12 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

4 114,59 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

4 114,59 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 667,86 zł

100 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

10 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

100 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 68 050,12 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 68 050,12 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wynagrodzenia wynikają z formy działań zleconych 
Fundacji, na których wykonanie  Fundacja zawierała 
umowy cywilno-prawne w celu realizacji wyznaczonych 
zadań przez specjalistów. Natomiast najwyższe 
wynagrodzenia wynikają z kumulacji zleceń w jednym 
okresie.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Realizacja programów 
zwiększających świadomość 
ekologiczną mieszkańców 
Miasta w sprawach 
dotyczących ochrony 
zwierząt”

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
Lublina w sprawach 
dotyczących ochrony praw 
zwierząt.

Gmina Lublin 60 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

4 750,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marta Dorota Włosek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-14
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