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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-07

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

2015-11-24

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

Marta Włosek Prezes Zarządu TAK

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 Ryszard 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)

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej 
działalności w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony praw zwierząt. Fundacja opiera 
swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy. Fundacja prowadzi 
oraz wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian legislacyjnych, 
cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych dążących w kierunku 
poszanowania praw zwierząt.
Cele Fundacji realizowane są na rzecz ogółu społeczności. Mogą być także 
realizowane na rzecz określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że 
grupa ta będzie wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową 
lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności 
działalności charytatywnej zmierzającej do oprawy warunków sanitarnych 
i bytowych zwierząt w ubogich gospodarstwach wiejskich.

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 zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i 
okrucieństwa wobec zwierząt.
4. Sprawowanie kontroli z nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z 
zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z 
organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami. 
5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy 
zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym.
6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz 
ochrony zwierząt dzikich.
7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz 
zagubionym.
8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności 
zwierząt.
9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt 
oraz schronisk dla zwierząt.
10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw 
związanych z ochroną przyrody i środowiska.
11. Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt.
12. Propagowanie edukacji ekologicznej.
13. Krzewienie humanitaryzmy wobec zwierząt ora popularyzacja aktów 
prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich.
14. Kreowanie oraz wspieranie działań i 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)                       

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, 
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zawiadamianie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i 
wykroczeniach w stosunku do zwierząt oraz reprezentowanie praw 
pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych przed organami 
ścigania i sądami powszechnymi.
8.Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w 
ujawnianiu i ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom.
9. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w 
realizacji zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich oraz 
udomowionych na zasadach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego.
10. Prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności 
porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom na skutek okrutnego 
traktowania. 
11. Wspieranie prac naukowo-badawczych poświęconych etyce i ochronie 
praw zwierząt, w tym organizowanie konferencji naukowych 
popularyzujących etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze statutowymi 
celami Fundacji.
13. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii, 
ochrony środowiska i praw zwierząt.
14. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników społecznych i 
etatowych Fundacji oraz innych osób w zakresie etyki traktowania 
zwierząt, kryteriów dobrostanu zwierząt oraz przepisów prawnych 
dotyczących ochrony zwierząt.
15. Kreowanie oraz opiniowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących 
ochrony zwierząt oraz ochrony przyrody.
16. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i 
samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i 
ochrony przyrody.
17. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji 
bezdomnych zwierząt, zwłaszcza propagowanie sterylizacji oraz ich 
ścisłego ewidencjonowania.
18. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu ustawy 
o ochronie zwierząt.
19. Prowadzenie azylów dla zwierząt dzikich.
20. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, 
seminariów oraz szkoleń.
21. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej 
prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.
22. Występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych 
dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu 
aktów prawnych w tym przedmiocie. 
23. Działalnie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności 
poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu 
wychowania 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. Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.
26. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu 
promocję idei ochrony zwierząt i środowiska oraz humanitarnego 
traktowania zwierząt.
27. Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 Fundacja EX LEGE kontynuowała realizowane w poprzednich latach działania, projekty oraz akcje, a także podejmowała 
kolejne inicjatywy, które, jak zawsze cieszyły się ogromnym poparciem społeczności, choć z uwagi na  obostrzenia związane z 
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zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii COVI-19 w Polsce ich realizacja nie była łatwa i nie mogła być realizowana w tak 
szerokim zakresie, jak w ubiegłych latach. Z uwagi na pandemię nie byliśmy w stanie zrealizować naszych autorskich cyklicznych 
Akcji podczas których spotykaliśmy się ze społecznością w miejscu organizowania Wydarzeń. 

Pomimo pandemii jednak 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 kierowane były do Fundacji przez społeczność z terenu całej Polski drogą telefoniczną na 
numer alarmowy +48 690-280-455 czynny codziennie w godz. 11.00 – 24.00 włączając weekendy i święta, drogą mailową na 
adres interwencje@ fundacjaexlege.pl, pocztą tradycyjną lub poprzez prywatną wiadomość na profilu Fundacji na portalach 
społecznościowych Facebook, Twitter oraz Instagram, które powstały wraz z powołaniem Fundacji.

Każde zgłoszenie rozpatrywaliśmy indywidualnie i pomagaliśmy fizycznie, bądź merytorycznie - kiedy to pomocy oczekiwały od 
nas osoby z terenu całej Polski, a nawet z zagranicy, i to dzięki naszemu wsparciu merytorycznemu udało się im rozwiązać 
problemy, z którymi do nas się zwracali. Staraliśmy się  pomagać wszystkim zwierzętom bez względu na gatunek, wiek, płeć czy 
też wielkość. Każde zgłoszenie było wnikliwie sprawdzane przez przeszkolonych Inspektorów ds. ochrony zwierząt. W każdym 
przypadku Inspektorzy reagowali najszybciej, jak było to możliwe niosąc pomoc nieszczęśliwym, skrzywdzonym i cierpiącym 
zwierzętom. Chore zwierzęta przewożone były do klinik weterynaryjnych, gdzie przeszkoleni wolontariusze sprawowali 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, byli 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 2020 roku Fundacja reprezentowała prawa pokrzywdzonego w 13 sprawach, co oznacza, że Fundacja obecnie 
uczestniczy w charakterze strony w kilkudziesięciu sprawach, w których występuje w charakterze pokrzywdzonego oraz 
oskarżyciela posiłkowego w  sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. Niektóre ze spraw toczą się nieprzerwanie od 2016 roku. 
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. Fundacja prowadziła również szeroko pojęte działania edukacyjne w powyższym temacie, gdyż 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, a  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 wydawane 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 Fundację 
istnień. Dzięki nim ratowane przez nas zwierzęta znajdują schronienie i troskliwą opiekę pod okiem przeszkolonych 
wolontariuszy.  

W 2020 roku Fundacja brała aktywny udział w pracach nad projektem ustawy tzw. „Piątka dla Zwierząt”.  Fundacja przesłała 
swoją propozycję dot. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych ustaw uchwalony na posiedzeniu Sejmu RP 
nr 17 dnia 18 września 2020 roku (druk senacki nr 209) do Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja EX LEGE prowadzi niezmiennie od 2015 roku kampanię „Nie kupuj – Adoptuj!”, która ma za zadanie propagowanie 
adopcji zwierząt, które w obecnej chwili przebywają pod opieką Fundacji, ale również i 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 
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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 – na trzech profilach, Twitter, Youtube oraz 
Instagram. Wolontariusze pełnią również dyżury pod specjalnym numerem telefonu, który został aktywowany na potrzeby 
adopcji +48 514-222-668.

Działania Fundacji mają charakter cykliczny i trwały, są kontynuowane w kolejnych latach. Od 2015 roku Fundacja EX LEGE 
realizuje Akcję „Ukręcamy Okrucieństwo! Wrzuć nakrętkę dla zwierzaka ”, która ma na celu zbiórkę nakrętek. Dzięki zbiórce 
możliwe jest pozyskanie środków finansowych, które w całości przeznaczane są na udzielanie pomocy medycznej, a także 
zapewnienie schronienia i pożywienia dziesiątkom zwierząt pozostającym pod naszą opieką. Na dzień dzisiejszy zbiórka jest 
prowadzona 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.  

W 2020 roku Fundacja zrealizowała zadanie publiczne „Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną 
mieszkańców Miasta Lublin w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz 
zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami. ” na podst. umowy zawartej z 
Gminą Lublin. 

W ramach realizacji 1 części zadania publicznego Fundacja przeprowadziła w okresie od 01.09.2020 r. -  31.12.2020 r. zajęcia 
edukacyjne w przedszkolach i szkołach w liczbie 84 jednostek, które miały na celu zwiększenie świadomości najmłodszych 
mieszkańców Lublina na temat dobrostanu zwierząt, poszanowania ich praw oraz zasad prawidłowego postępowania w nagłych 
zdarzeniach z udziałem zwierząt. Łącznie w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 1415 osób wśród dzieci i młodzieży z lubelskich 
szkół i przedszkoli.  

W obrębie realizacji 2 części zadania publicznego Fundacja zorganizowała szkolenia dla 60 dorosłych mieszkańców Miasta Lublin 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym zwierzętom.. Z uwagi na stan epidemii COVID- 19 Fundacja zapewniła 
uczestnikom we własnym zakresie środki dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki. Zadbaliśmy o to, by sala szkoleniowa objęła 
powierzchnię 4m2 dla jednego uczestnika oraz by każdy Uczestnik miał założoną maseczkę oraz rękawiczki. Szkoleniu 
towarzyszył przygotowany do zajęć pies.

W części 3 zadania publicznego Fundacja zrealizowała dla dorosłych mieszkańców Miasta Lublin szkolenia z zakresu 
posłuszeństwa psów. W szkoleniach wzięło udział 40 uczestników. Każda grupa odbyła 5 kolejnych spotkań trwających po 1 
godzinie dydaktycznej. Pomimo panującej pandemii COVID-19 frekwencja na szkoleniu z posłuszeństwa wykazała 100% 
obecności.

Część 4 zadania publicznego objęła Akcję informacyjną popularyzująca zabiegi stylizacji i kastracji. W celu edukacji Lublinian w 
zakresie celów i korzyści wynikających z przeprowadzania zabiegów sterylizacji Fundacja zaprezentowała szereg publikacji w 
postaci grafik i treści definiujących zabiegi sterylizacji i kastracji oraz ukazujących sposób opieki nad zwierzęciem przed i po 
zabiegu. Miejscem prezentacji w/w materiałów jest założona specjalnie w tym celu strona na portalu społecznościowym 
Facebook pt. „ZWIERZAKI I MY”. Najistotniejsze materiały zamieszczane na tej stronie znalazły się na stałe na stronie 
internetowej Fundacji EX LEGE w zakładce '”ZWIERZAKI I MY”. Przygotowane materiały zostały zamieszczone przez Fundację 
również na Twitterze i Instagramie oraz na profilu Facebook Fundacji EX LEGE. Informacje o akcji sterylizacji ukazały się również 
w lokalnych mediach. Dodatkowo opracowane plakaty zostały rozesłane drogą elektroniczną do gabinetów weterynaryjnych na 
terenie Miasta Lublin. W propagowanie realizacji projektu zaangażowaliśmy również lokalne media. Jednym z założeń było, by 
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miejscem prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej sterylizacji i kastracji psów oraz kotów były miejsca realizacji wydarzeń i 
happeningów organizowanych w ramach realizacji zadania publicznego. Niestety z uwagi na pandemię COVID- 19 nie udało się 
zrealizować wydarzeń i happeningów, a co za tym idzie, również założeń w/w akcji.

W części 5 zadania publicznego Fundacja miała za zadanie, obok Przeglądu Plastycznego WAŻNA ZASADA JEST TAKA, DBAJ O 
DOBRY STAN ZWIERZAKA oraz akcji charytatywnej SZANUJĘ ZWIERZĘTA, RATUJĘ ZWIERZĘTA ...”, organizację dwóch Wydarzeń – 
POKOCHAJ ZWIERZAKA oraz ZWIERZOLUBLIN. Oba Wydarzenia miały mieć charakter otwarty i odbyć się na terenie największych 
galerii handlowych w Lublinie. Niestety, z uwagi na ogłoszone obostrzenia spowodowane ogromnym wzrostem liczby 
zachorowań i objęcie całego kraju „żółtą strefą” nie udało się zrealizować Wydarzeń.

W ramach tej części zadania Fundacja zaprosiła dzieci z lubelskich przedszkoli, uczniów z lubelskich szkół oraz innych placówek 
opiekuńczo – wychowawczych do udziału w Przeglądzie Plastycznym w formie  wykonania plakatu pod hasłem „WAŻNA ZASADA 
JEST TAKA, DBAJ O DOBRY STAN ZWIERZAKA. Miejscem wykonania prac plastycznych były przedszkola, szkoły oraz miejsca 
zamieszkania uczestników, natomiast miejscem ekspozycji zdjęć gotowych prac portal społecznościowy Facebook Fundacji oraz 
strona internetowa Fundacji.  W przeglądzie plastycznym wzięli udział uczestnicy w wieku od 5 do 19 lat, udział wzięło 9 
placówek. Każdy uczestnik otrzymał nagrody w postaci zakupionych upominków oraz dyplomów, dyplomy otrzymali również 
nauczyciele, którzy przygotowali uczestników do udziału w Przeglądzie.

„Szanuję zwierzęta, ratuję zwierzęta! …i wiem, że jakość pomagania nie zależy od mojego bogactwa, ale od naszej współpracy i 
mojego zaangażowania!” - ta Akcja charytatywna, która odbyła się w szkołach, przedszkolach i innych placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych oraz prowadzących działalność społeczno - kulturalną i była prowadzona we współpracy z rodzicami 
uczestników. W ramach akcji przekazano kilkanaście worków plastikowych nakrętek, ze sprzedaży których zysk został 
przeznaczony na leczenie i utrzymanie zwierząt, 6 kg karmy dla kotów, rodzice wraz z dziećmi z jednej z klas ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 dokarmiali koty wolno żyjące. Jedno przedszkole przekazało darowiznę na konto Fundacji w kwocie 120 zł.  
Uczestnicy zastosowali się do zasad regulaminu akcji i przekazali wsparcie adekwatne jakościowo do potrzeb podopiecznych 
Fundacji.

Część 6 zadania publicznego to zajęcia edukacyjne dedykowane dla dzieci i młodzieży z Domów Dziecka z terenu Miasta Lublin 
pt. „ZWIERZAK, MÓJ PRZYJACIEL”. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości najmłodszych mieszkańców Lublina na temat 
dobrostanu zwierząt, poszanowania ich praw oraz zasad prawidłowego postępowania w nagłych zdarzeniach z udziałem 
zwierząt. Wychowankowie domów dziecka uczestniczący w zajęciach byli w wieku od około 3 do 18 lat. Zajęcia przebiegały z 
wykorzystaniem treści, form, materiałów edukacyjnych użytych podczas spotkań w szkołach i w przedszkolach. Dzieci miały dużo 
czasu na rozmowę z prelegentem, zadawanie pytań, ponieważ spotkania nie były ograniczone czasowo, jak np. lekcje szkolne i 
zostały wydłużone zgodnie z potrzebami dzieci, aby zaspokoić ich ciekawość. Uczestnicy otrzymali ulotki i plakaty, starsi zostali 
zaproszeni do podjęcia wolontariatu.

Fundacja wzięła również udział w konkursie grantowym organizowanym przez SKENDE i przeprowadziła dla społeczności 
nieodpłatne warsztaty pt. JA – PRAWDZIWY PRZYJACIEL ZWIERZAKA.

Nadto Fundacja już kolejny rok z rzędu podpisała Porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów Wydziału Nauk o 
Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla kierunku Behawiorystyka Zwierząt.

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 dwóm profilom - 
„Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE ”, „Adopciaki czyli psy, koty i inne psoty” -   na portalu 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 wykładowcy 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.  
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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)

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)

300 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

Nasi wolontariusze od 2016 roku nieprzerwanie tworzą projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, które zbierają 
ogromną liczbę głosów i są realizowane rok w rok. Poza zajęciami edukacyjnymi w/w projekty mają na celu realizację 
darmowych sterylizacji psów i kotów właścicielskich wraz oznakowaniem za pomocą mikro-czipu, 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.

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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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

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Patrol Interwencyjny podejmuje działania 
interwencyjne i kontrolujące w przypadkach 
znęcania się nad zwierzętami. Ujawnia 
sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko 
zwierzętom i środowisku wspólnie z Policją, 
Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi 
uprawnionymi instytucjami i organizacjami oraz 
współdziała w tym zakresie z administracją 
publiczną. Fundacja bierze udział w 
postępowaniach przed organami wymiaru 
sprawiedliwości, reprezentując wobec wymiaru 
sprawiedliwości prawa zwierząt. Wspiera prace 
naukowo-badawcze poświęcone etyce i ochronie 
praw zwierząt, w tym organizuje konferencje i 
wydarzenia naukowe popularyzujące etyczne i 
prawne aspekty ochrony zwierząt. Organizuje 
szkolenia dla wolontariuszy w zakresie etyki 
traktowania zwierząt, kryteriów dobrostanu 
zwierząt oraz przepisów prawnych dotyczących 
ochrony zwierząt. Monitoruje działania organów 
administracji publicznej i samorządowej w 
zakresie ustawowego zadania zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom oraz 
ustawowych zadań ochrony zwierząt i ochrony 
przyrody. Prowadzi działania mające na celu 
regulację liczebności populacji bezdomnych 
zwierząt, zwłaszcza poprzez propagowanie ich 
sterylizacji oraz ich ścisłego ewidencjonowania. 
Promuje i organizuje wolontariat w zakresie 
ochrony zwierząt.

94.99.Z 0,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność weterynaryjna.

Na przestrzeni 2020 roku 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. 
W każdym przypadku przeszkoleni inspektorzy 
reagowali najszybciej, jak to możliwe niosąc 
pomoc nieszczęśliwym, skrzywdzonym i 
cierpiącym zwierzętom. Chore zwierzęta 
przewożone były do klinik weterynaryjnych, 
gdzie przeszkoleni w tym zakresie wolontariusze 
sprawowali stałą opiekę nad zwierzętami w 
trakcie leczenia stacjonarnego, zaś koszty 
leczenia były finansowane z zasobów Fundacji.

75.00.Z 0,00 zł
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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) 369 872,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 363 500,93 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

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność wspomagająca edukację.

Fundacja działa na rzecz edukacji, oświaty i 
wychowania, w szczególności poprzez 
podejmowanie współpracy z władzami 
oświatowymi w celu wychowywania dzieci i 
młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do 
zwierząt, poszanowania dla środowiska 
naturalnego oraz kształtowania świadomości 
społeczeństwa dot. ochrony życia i praw 
zwierząt. Prowadzi działalność edukacyjną w 
zakresie etyki, ekologii, ochrony środowiska i 
praw zwierząt poprzez prowadzenie warsztatów 
oraz zajęć edukacyjnych w przedszkolach, 
szkołach podstawowych oraz 
ponadpodstawowych. Organizuje akcje 
edukacyjne i propagandowe, warsztaty, 
seminaria oraz szkolenia dla osób dorosłych. 
Organizuje oraz przeprowadza szkolenia dla 
inspektorów patroli interwencyjnych, 
wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt 
oraz inne specjalistyczne szkolenia dla osób 
działających w Fundacji, współpracujących z 
Fundacją oraz pozostałych. Fundacja organizuje 
imprezy kulturalno-rozrywkowe mające na celu 
promocję idei ochrony zwierząt i środowiska 
oraz humanitarnego traktowania zwierząt.

85.60.Z 0,00 zł
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59 091,34 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 39 829,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 7,07 zł

e) pozostałe przychody 6 364,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 250 320,59 zł

2.4. Z innych źródeł 20 631,77 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

39 829,00 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

94 182,54 zł

153 638,74 zł

2 499,31 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 179 357,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 244 815,04 zł 0,00 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

184 143,60 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

57 497,37 zł

3 174,07 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

14 840,00 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

5 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 82 531,43 zł

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

82 531,43 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)

3 133,00 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) 

0,00 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)  

936,07 zł

50 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

0 osób

50 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 82 531,43 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 82 531,43 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

7 184,07 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)

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 Zwierzaki i my Podniesienie świadomości 
mieszkańców Lublina w zakresie 
ochrony zwierząt

Urząd Miasta Lublin 39 829,00 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

0,00 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

6 465,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marta 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

2021-10-07
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