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Sprawozdanie merytoryczne Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim

z dnia 16 czerwca 2012 r.
odnośnie działalności Stowarzyszenia w 2011 r.

Dane Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim, z siedzibą w Warszawie przy ul. M.Wolfkego

2/22 jest stowarzyszeniem rejestrowym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13
sierpnia 2009 r. Nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) ani nie jest wpisane
do  rejestru  przedsiębiorców,  co  oznacza,  że  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej.
Stowarzyszenie nie prowadzi również odpłatnej działalności pożytku publicznego.

KRS 0000334421 
NIP  5222929182

REGON  141984174

Stowarzyszenie od  2009 r.  wynajmuje jeden pokój na cele Statutowe w Warszawie, przy
ul. M.Wolfkego 2/22.Wynajem działa na zasadach bezpłatnej umowy użyczenia. 

Stowarzyszenie na dzień tworzenia sprawozdania posiada jeden rachunek bankowy nr 74
1540 1287 2001 6800 1397 0001 w III Oddziale w Warszawie, w Banku Ochrony Środowiska.
Konto bankowe zostało założone w grudniu 2009 roku.

Zarząd Stowarzyszenia w 2012 r.: Komisja  Rewizyjna Stowarzyszenia  w
2012 r.:

Agata Budek – Prezes Maria Górzyńska - Przewodnicząca

Małgorzata Rokicka – Wiceprezes Paweł  Korulczyk

Katarzyna Kwalerska – Sekretarza Jacek Wasiak

Podczas  Walnego  Zgromadzenia  w  czerwcu  2012  r.  wybrany  został  nowy  zarząd  w
składzie:  Agata  Budek  -  Prezes,  Małgorzata  Biedrzycka  –  Wiceprezes  d.s.  Finansowych,
Magdalena Piekarek – Wiceprezes d.s. Adopcyjnych. 

Członkostwo w stowarzyszeniu:
W  dniu  1  stycznia  2012  r.  stowarzyszenie  liczyło  ….  członków  zwykłych  i  ….

wspierającego.
W dniu 31 grudnia  2012 r.  stowarzyszenie liczyło 58 członków zwykłych i  1  członka

wspierającego.
W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania (7 czerwca 2012 r.) stowarzyszenie liczy

…. członków zwyczajnych i ….członka wspierającego.

Finanse stowarzyszenia:
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Bilans na dzień 31 grudnia  2012 r.  zamyka się  po stronie aktywów i  pasywów kwotą
6 708,96 złotych.

Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad poniesionymi wydatkami w
wysokości 

1 667,84 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2012 r. wynosił 5 117,15

zł
Zobowiązania krótkoterminowe na 31 grudnia 2012 r. wynosiły 2 019,23 zł.
Należności krótkoterminowe na 31 grudnia 2012 r. wynosiły1 591,19 zł.
Łącznie kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów do rozliczenia w 2012r. wynosiła

0,00 zł

Przychód stowarzyszenia w 2012 r. wyniósł 31 860,46 zł, z czego 16 788,61zł pozyskano
ze zbiórek, cegiełek i innych (oprocentowanie rachunku bankowego), 8 339,85 zł  z darowizn, a
6 732,00 zł ze składek członkowskich

Stowarzyszenie:
nie prowadziło działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego,
nie zatrudniało pracowników,
nie udzielało pożyczek,
nie posiadało lokat na kontach bankowych,
nie nabyło obligacji, udziałów ani akcji,
nie nabyło nieruchomości.

Przychody Stowarzyszenia w 2012 r. były wydawane na:
-  bezpośrednią pomoc świnkom morskim w domach tymczasowych prowadzonych przez

członków i  wolontariuszy: leczenie i zabiegi, zakup karm i akcesoriów (klatki, żwirek, poidełka,
miseczki, paśniki),

- transport świnek morskich, karm i akcesoriów (klatki, transportery),
-  materiały  edukacyjne:  plakaty  i  ulotki,  oraz  organizację  stoiska  na  festynach  oraz

transport z tym związany;
- utrzymanie serwera i domeny, doładowanie telefonów, znaczki pocztowe, przesyłki,
- prowadzenie konta, opłaty za wyciągi i przelewy, obsługa księgowa.

Sprawy wewnętrzne.
W  marcu  2012  r.  na  wniosek  Zastępcy  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej,  Pawła

Korulczyka, na podstawie § 68 Statutu SPŚM, powołany został przez Zarząd wraz z Komisją
Rewizyjną Sąd Koleżeński w składzie:

1.Mariusz Łoboda – przewodniczący
2.Anna Miska 
3.Andżelika Tydelska.
Sąd  Koleżeński  po  przeprowadzeniu  dochodzenia  w  sprawie  nieetycznych  zachowań

niektórych  członków,  wydał  wyrok  (zawieszenie  na  pół  rokju  w  prawach  członka  SPŚM,
ostrzeżenie i nagana wpisane do dokumentów), który został wykonany bez odwoływania się. 
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Działalność stowarzyszenia w roku 2012:

Stowarzyszenie kontynuowało akcję „Nie kupuj! Adoptuj!”

Dzięki  powołanej  Grupie  Interwencyjnej,  Stowarzyszenie  prowadziło  w  2012  r.
interwencje na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, również telefonicznie i mailowo. Większe
interwencje miały miejsce w: Kościanie i Łodzi,   pojedyncze zwierzęta przejmowane były w
wielu miastach, m.in. w Gryficach, Katowicach, Suwałkach, Warszawie. 

Kontynuowaliśmy  współpracę  z Komisją  Dialogu  Społecznego  przy  Biurze  Ochrony
Środowiska,  Wydziałem  ds.  Zwierząt  przy  Urzędzie  miasta  st.  Warszawy,  schroniskiem  na
Paluchu w Warszawie, Strażą Miejską m. st. Warszawy.

Zbudowane  w roku 2011 struktury  (Grupa  adopcyjna,  Grupa Interwencyjna)  działają  i
rozwijają się.

Na  jesieni  2012 r.  rozpoczęliśmy  współpracę  z  laboratorium  BIOMED,  które,  po
zaakceptowaniu tego programu przez Komisję  Etyczną instytutu,  przekazuje  nam świnki  po
testach  laboratoryjnych.  Zwykle  są  to  grupy  kilku  lub  kilkunastu  świnek,  które  po
kilkutygodniowej obserwacji w domach tymczasowych są przekazywane do adopcji.

Latem 2012 r. Stowarzyszenie wzięło, wraz z innymi organizacjami i osobami, udział w
proteście przeciwko „Wyścigom gryzoni” organizowanym przez jedną z firm w Raciborzu, pod
patronatem burmistrza tego miasta.  Protest wprawdzie nie powiódł się, ale w kolejnym roku
„wyścig” nie będzie już organizowany.

Członkowie  Stowarzyszenia  uczestniczyli  w  marszach   protestacyjnych   przeciwko
okrucieństwu wobec zwierząt – w tym przeciwko eksterminacji psów na Ukrainie przed Euro.

Kontynuowaliśmy współpracę z innymi organizacjami pomagającymi zwierzętom, jak np.
Fundacja  Międzynarodowy  Ruch  na  Rzecz  Zwierząt  Viva!,  Towarzystwo  Opieki  nad
Zwierzętami w Polsce, Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek i Stowarzyszenie Pomocy Królikom.

Zaprojektowano  nowe  wzory  ulotek,  plakatów,  banerów  i  broszur  w  związku  z
powstaniem nowych kampanii oraz rozbudową dotychczasowych.

Jak co roku, zorganizowaliśmy konkurs na Kalendarz Świnkowy, który cieszył się dużym
powodzeniem.

Zainicjowaliśmy również Loterię „Daj Piątaka na Świniaka”, która odbywa się średnio raz
na miesiąc.

Stowarzyszeniowe  założyło  również  swój  kanał  na  YouTube,  w  którym  prezentuje
zwierzęta do adopcji na krótkich filmach nagrywanych w domach tymczasowych..
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Stowarzyszenie wzięło udział w okresie letnim w kilku wydarzeniach:

Na Wolę po Zdrowie
Avangarda 007
Symfonia Serc

Wywiady i obecność stowarzyszenia w mediach:
Superstacja – udział Borysa Struskiego w programie na temat zwierząt laboratoryjnych
Zwierciadło – wzmianka o działalności naszej organizacji

Założony w 2011 r. profil stowarzyszenia na Facebooku rozwija się i wspomaga działania
statutowe przez popularyzację organizacji i jego podopiecznych.

W imieniu Zarządu, raport sporządziła

Agata Budek
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim
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