
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI IM. BOŻENNY CHECHLIŃSKIEJ 

ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 
 
 

1. 
 
DANE FUNDACJI: 
 
Nazwa:  Fundacja im. Bożenny Chechlińskiej 
Adres:   ul. Lubelska 12/10,  30-003 Kraków 
Rejestracja: nr KRS   0000332425,  dnia 30.06.2009 r.  
                         (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział  
                          Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis dnia 11.08.2009 r.) 
Nr Regon:  120955884 nadany dnia 07.07.2009 r. 
NIP:  677 232 97 14  (Urząd Skarbowy Kraków – Krowodrza, dnia 18.07.2009 r.) 
WWW.przytuliskoharbutowice.pointblue.com.pl 
 
 
ZARZĄD FUNDACJI: 
 
Zarząd jednoosobowy :  Jerzy Dobrzański  ul. Lubelska 12/10  30-003 Kraków 
 
 
 CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 
1.  Cele fundacji ( § 6 Statutu): 

-  Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowanie ich, objęcia  
   ochroną i otoczenia opieką. 

   -  Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na  
       rzecz praw zwierząt. 
   -  Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego,          
       a  zwłaszcza świata zwierząt. 
  -   Przeciwdziałanie wszelkim  formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt. 
  -   Zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących, przez pomoc w prowadzeniu 
       niewielkich, prywatnych przytulisk i schronisk dla bezdomnych zwierząt,         
       a  w szczególności Przytuliska w Harbutowicach. 

2.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez (§ 7 Statutu): 
     -  Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami,    
         bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy. 
     -  Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt. 
     -  Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw    
         i wykroczeń dotyczących praw zwierząt. 
     -  Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw   
         zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. 
     -   Promocję i organizację wolontariatu.  
     -   Propagowanie idei niewielkich przytulisk i schronisk dla bezdomnych zwierząt. 
     -  Aktywną pomoc w prowadzeniu niewielkich, prywatnych przytulisk i schronisk dla  
         bezdomnych zwierząt, a w szczególności Przytuliska w Harbutowicach, przez:                  
        a. zakup karmy i leków dla zwierząt, oraz wszelkich innych środków niezbędnych do 

http://www.przytuliskoharbutowice.pointblue.com.pl/


 

             prowadzenia Przytuliska,                                                       
        b. transport karmy i zwierząt z Przytuliska, 
        c. diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt z Przytuliska.. 
  -  Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 
        a. propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt towarzyszących, 
        b. przeciwdziałanie w nie koncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt towarzyszących   
            ( nie gospodarczych) 
 -   Współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania 
      dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt 
 -   Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt,  
       w tym zagranicznymi. 
 
 

2. 
 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: 
 
Sprawozdanie obejmuje okres od  1 stycznia 2015 r., do 31 grudnia 2015 r. 
A. Realizując cele statutowe Fundacja zorganizowała zbiórkę na potrzeby przytulisk 

opiekujących się bezdomnymi zwierzętami.  
      Z zebranych środków pieniężnych sfinansowano zakup karmy i leczenie zwierząt. 
B.  Zwierzęta szukające nowych domów były ogłaszane na stronie Internetowej  
     Przytuliska., a także przez wolontariuszy współpracujących z fundacja. W efekcie tych 
     działań 3 psy znalazły nowych właścicieli. Ponadto przekazano w celu adopcji,  
     wolontariuszce Józefie Krawczyk 19 kotów. 

C.  Finansowano leczenie i szczepienia ochronne (przeciw chorobom wirusowym i  
      wściekliźnie) zwierząt z Przytuliska, oraz okaleczonych, bezdomnych zwierząt  
      pozostających pod opieką wolontariuszy współpracujących z Fundacją. 

D.  W ramach opieki nad Przytuliskami sfinansowano sterylizację 2 suk i 3 kotek oraz        
      kastrację  psów i kotów, aby zapobiec niepotrzebnemu i niepożądanemu mnożeniu się 
     zwierząt. 
E.  Współpracując z Szkołami i Przedszkolami prowadzono akcję uświadamiania 
      młodzieży i uczulania jej na los zwierząt, a w szczególności wszelkim przejawom ich  
      dręczenia. 

 
 

 
3. 
 

DZIAŁALNPŚĆ GOSPODARCZA: 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
 
 

4. 
 
UCHWAŁY i PROTOKOŁY: 
 
Kraków 30.06.2016 r. Uchwała nr 1/2016 w sprawie: 



 

-  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku, 
-  zatwierdzenia  bilansu Fundacji za 2015 rok, 
-  zatwierdzenia  rachunku wyników za 2015 rok,    

 
 
                                                                   5. 

 
UZYSKANE PRZYCHODY: 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała następujące przychody:  
- darowizny na działalność statutową                 50.476,09 PLN 
 

 
 

6. 
 

PONIESIONE WYDATKI;  
 

Koszty działalności pożytku publicznego   55.801,70 PLN 
 
w tym: 
- zużycie materiałów i energii                     47.021,77 PLN 
- pozostałe koszty                                          8.779,93 PLN 

 
 

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA: 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała żadnych osób. Członkowie organów 
Fundacji pełnili swoje funkcje społecznie. W związku z powyższym, Fundacja nie wypłaciła 
żadnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia.  
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, nie posiada udziałów ani 
akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabyła nieruchomości. 
 
 

8. 
 

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA; 
 
Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe. 
 
 
 

9. 
 

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU 
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE W SPRAWIE 
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH: 
 
-   zobowiązań do budżetu na 31.12.2014 r.     – brak 
-   składane deklaracje:    CIT-8 

 



 

 
 

10. 
 

PRZEPROWADZONE KONTROLE: 
 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 
 
 
 


