
 

       Sprawozdanie z działalności  

fundacji Przystań Ocalenie z rok 2013r. 

 

1. Nazwa podmiotu: 

Przystań Ocalenie 

ul. Kombatantów 134 

43-229 Ćwiklice 

2. Forma prawna: 

Fundacja 

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nr identyfikacyjne: 

7.06.2013r 

KRS 0000464918 

NIP 638- 18-07-859 

REGON 243288257 

4. Skład zarządu: 

Prezes- Dominik Nawa 

ul. Dymarek 36/1 

43-100 Tychy 

5. Cele działalności: 

Podstawowym celem Fundacji jest szeroko rozumiana ochrona 
środowiska, ekologia i ochrona zwierząt. Obok celu 
podstawowego działalność Fundacji obejmuje następujące cele: 

1. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej na 
rzecz obrony i ochrony praw zwierząt oraz kształtowanie 
właściwej świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w 
szczególności dzieci i młodzieży, między innymi poprzez: 

a) Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów w 
zakresie nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt, 

b) Organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych 
na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, 



c) Prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu metod nowoczesnej i 
humanitarnej hodowli zwierząt, 

d) Zakładanie i prowadzenie punktów widokowych dla obserwacji 
zwierząt w naturalnym środowisku, 

e) Zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dla 
wszystkich gatunków zwierząt, 

f) Zakładanie i prowadzenie specjalistycznych gospodarstw 
rolnych utrzymujących wszystkie gatunki zwierząt, 

g) Finansowanie projektów, rzeczy i produktów 
proekologicznych, 

h) Tworzenie, finansowanie i realizacje projektów mających na 
celu szeroko rozumianą promocję ochrony zwierząt, ochrony 
środowiska naturalnego oraz popularyzacji innych celów 
Fundacji poprzez: 

  - Reklamę medialną 

- Reklamę wizualną 

i) Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, 
organami porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, 
Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego i innym w 
zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze 
zwierzętami: 
- stworzenie mobilnych odpowiednio przeszkolonych inspektorów 
ściśle współpracujących z terenowymi jednostkami służb 
mundurowych, 
- tworzenie punktów kontroli warunków transportów zwierząt z 
możliwością ich przeładowania, 
j) Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał 
ustawodawczych, władz państwowych i organów samorządowych 
w sprawie wydawania przepisów dotyczących zwierząt i aktywne 
uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów prawnych. 

k) Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach 
badawczych, zebraniach, audycjach radiowych i programach 
telewizyjnych poświęconych ochronie zwierząt oraz 
zagadnieniom w zakresie ekologii, 

l) Pozyskiwanie dotacji Unii Europejskiej, 

m) Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi zajmującymi sięochroną praw zwierząt i 
zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich, 
n) Promocja wykorzystania ekologicznych źródeł pozyskiwania 
energii, 

o) Promocja rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, 

u) Współpraca z gminami w sprawie rozwiązania problemu                   
 bezpańskich zwierząt. 

2. Działalność charytatywną poprzez: 

a) Wspieranie utrzymania działalności przytuliska dla koni oraz 
innych zwierząt Przystań Ocalenie, 



b) Wykup i utrzymanie zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, 
chorych, maltretowanych, niezdolnych do pracy lub dalszego 
użytkowania, 

c) Diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja uratowanych zwierząt, 

d) Zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, 
gospodarskich, egzotycznych i dzikich, 

e) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i 
promocję zdrowia w szczególności poprzez rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi poprzez 
organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie 
placówek oświatowych, 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym za pomocą 
resocjalizacja dzieci i młodzieży po przez pracę i opiekę nad 
zwierzętami w schroniskach, 

4. Współpraca z zakładami karnymi w zakresie uwrażliwiania 
osób skazanych poprzez pracę na rzecz zwierząt oraz bezpośredni 
kontakt z uratowanymi zwierzętami, 

5. Współpraca z zakładami poprawczymi i ośrodkami szkolno- 
wychowawczymi w zakresie uwrażliwiania wychowanków 
poprzez pracę na rzecz zwierząt oraz bezpośredni kontakt z 
uratowanymi zwierzętami, 

6. Promocję i organizację wolontariatu. 

7. Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po 
przekazaniu odpowiednim organom może pomóc w ukaraniu osób 
znęcających się nad zwierzętami oraz występowanie z wnioskiem 
o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo wobec zwierząt. 
 
6. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Fundacja zajmuje się wykupem zwierząt przeznaczonych na rzeź – 

gwarantując im utrzymanie, diagnozę, leczenie i rehabilitację, 

oraz wspiera utrzymanie przytuliska dla koni  i innych zwierząt 

„Przystań Ocalenie” 

7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Działalność gospodarcza w roku 2013 opierała się na sprzedaży 

detalicznej zakupionych a także przekazanych na rzecz fundacji 

artykułów.     

8. Odpisy uchwał zarządu: 

 Uchwała Z/1/06/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu 

organizacyjnego zarządu fundacji 

 Uchwała 1/9/2013- w sprawie realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu 



 Uchwała 2/9/2013- w sprawie przyjęcia planu polityki 

rachunkowości 

 Uchwała 3/9/2013- w sprawie wprowadzenia instrukcji 

kontroli i obiegu dokumentów 

 Uchwała 4/9/2013- w sprawie wprowadzenia instrukcji 

kasowej 

 Uchwała 5/9/2013- w sprawie wprowadzenia instrukcję 

inwentaryzacyjną 

 Uchwała 1/11/2013- w sprawie przeznaczenia składników ze 

stanu magazynowego na nagrody w konkursie „Podaj imię 

ukochanego zwierzaka” 

9. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Ogółem przychody z działalności statutowej : 17 047,04 zł 

w tym: 

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – darowizny: 15 255,54 zł 

 -przychody z działalności statutowej odpłatnej  - przychody z działalności 

gospodarczej: 1 791,50 zł 

10. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Realizacja celów statutowych: 

Usługa weterynaryjna-          1 000,00zł 

Opał dla przytuliska „Przystań Ocalenie”-        3 317,59 zł 

Usługi księgowe -              552,90 zł 

Art  biurowe, znaczki pocztowe   -             596,73 zł 

Prowizje bankowe, opłaty sądowo – skarbowe -            334,60 zł    

b) Działalność gospodarcza -             1 774,25 zł 

11. Dane o zatrudnieniu: 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji-   na dzień 31.12.2013r  w 

Fundacji zatrudniona była 1 osoba na podstawie umowy 

cywilnoprawnej z datą zapłaty za wykonane zlecenie w miesiącu 

styczeń 2014 r. 

b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń-  Brak 



c) Wysokość rocznego, przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie 

członkom fundacji- Brak 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia-  Brak 

      12. Pożyczki udzielone przez fundację - Brak udzielonych pożyczek 

      13.  Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych-        9 141. 97 zł 

      14.  Kwota w kasie Fundacji-              483,00 zł 

       15. Wartości nabytych obligacji i akcji- Brak 

       16. Nieruchomości- Brak 

       17. Inne środki trwałe- Brak 

      18. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji według sprawozdań finansowych- 

             Aktywa  na dzień 31.12.2013 –      12 039,97  zł 

w tym: 

             -  w tym uratowany, wykupiony koń o wartości  -           2 300 zł 

              (zwierzęta nie zaliczane są do środków trwałych) 

            - zapasy na magazynie  -                                       115,00 zł 

            - środki finansowe -                                                                  9 624,97 zł 

 

            Pasywa na dzień 31.12.2013r.-                12 039,97 zł  

w tym:   

            - kapitał podstawowy  -                                                       2 000, 00 zł 

            - wysokość zobowiązań krótkoterminowych -        369,00 zł 

            - zysk-           9 670,97 zł 

          19. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe. 

Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez 

podmioty państwowe i samorządowe 

20. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

wraz z informacją o składanych deklaracjach podatkowych. 



Brak zobowiązań podatkowych na rok 2013. Za rok 2013 została 

złożona deklaracja podatkowa CIT -8 wraz z załącznikiem           

CIT-8/O. 

21. Kontrole 

W roku 2013 nie zostały przeprowadzone żadne kontrole 

 


