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W OKRESIE : Od 1 stycznia2O2Or do 31 grudnia 2O2O r.



O Nas

nazru.la; Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla ZwierzątH.ELP AIYIMALS
adres: ul. Asnyka 58142, ó2-800 Kalisz
telefon: 603 948 690

e-rnail: animals.kalisz@wp.pl
www: www.helpanimals.pl ,
FB : Katisz https://www.facębook.comAfuliskię-Stowarzyszenie-Pomocy-Dla-
Zwierz

Xli} ; łielegxłt*rx Tłłł''ek https://www.facebook.com/domtymczasowy.tureV

datazałożenia: 20,0t.2007 r.
data rejestracji w KRS: 29.03.2007 r.

Od 2009r posiadamy status organizacji pozytku publicznego

numer KRS: 00AA277431
numer REGON: 300543790
numęr lrIIP: 618-205-74-10

liczba członków : 16 członków zwycĄnych, 4 członków honorowych i 1
członek wspierający

W okresie sprawozdawczrym ó osób skreślono zlisĘ członków w związkuz
brakiem jakiejkolwiek aktywności i nie płaceniu składęk członkowskich przęz
okres ponad 6 miesięcy.

Skład Zarządu:

Sylwester Piechowiak - Prezes
Izabęla Małecka* V-ce prezes
Anna Małecka_ V-ce prezes
Aleksandra Snoch - Członek Zarądu
Margareta Pucka_ Członek Zarządu
Jadwiga Piechowiak * Skarbnik



Komisja rewizyjna :

Katarzyna Cichosz - przewodnicząca

Małgor zata Kania_ członęk
ElŻbieta Brachfo ge 1 - członek

Struktura organizacyina :

I . POSTANOWIENIA OGOLNE

1 . Wszyscy członkowi e Zarządu mająprawo reptezentować Stowarzyszęnie w
zakręsie tematycznym powierzonych im zadń.

2. Decyzję w kluczowych sprawach merytorycznych mająprawo
podejmować jedynie Prezęs i V-ce Prezesi a w sprawach finansowych
zawszę w porozumieniu zę Skarbnikiem.

3. Kluczami do siedziby Stowarzyszenia dysponuje Prezęs i v-ce Prezesi
4. Kluczami do magazynu dysponuje S. Piechowiak,
5. Dysponentem samochodu słuzbowego jest Anna Małecka
6. Za gospodarkę darowizn ami rzeczowymi l karma, przedmioty do pielęgnacj i

zwierząt Ę. / odpowiedzialny jest Sylwęster Piechowiak
7. Za sprzęttecLłniczny wykorzysĘwany przez strarż Zwierząt odpowiedzialna

jest Anna Małecka.
8. Skierowania do lek. weterynarii wystawia wyłącznie Sylwester Piechowiak
9. otrzymane dokumenty dot. Stowarzyszenia z wyjątkiem

wszazególnionych w punkcie 10 w oryginałach przekazywane są
Prezesowi,który decyduje o sposobie ich dalszego wykotzystania.

1 0. Dokumenty dot. uj awnionych przestępstw i wykrocz en przekaąrwane są
Izab eli Małe cki ej która p o dej muj e dal s ze czynno ś c i pr zewidziane prawem.

1l.Wszystkie czynności nviązarLe Zinterwencjami , oddawaniem zwierząt do
domu tymczasowy lub do adopcji muszą być udokumentowanę w formie
tradycyjnej I papierowej /.

1 2. Wszystkie dokumenty dot. Stow aruy szenia są przeghowywane w siedzibie
przy ul.Fabrycznej 1 b



1 3. Wszyscy członkowię Zarządu odpowiad Eą za ptzesttzeganie przepisow
RoDo zgodnie z ustalęniami podjętymi na 5I ZębrartiuZarządu

il . sZCZEGoŁowY PoDZIAŁ ZADAN CZŁoNKÓw LAFIZĄDU

1. Sylwester Piechowiak - Prezęs

_ koordynacj a całok ształtu działalności Stowarzyszenia

_ sprawozdawczość
_ koordynacja finansów

- reprezentowanie Stowarzyszenia '' 
na Zewnąttz"

- prowadzenie strony www.helpanimals.pl

- nadzór nad ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwieruąt w Niedżwiedziu

2. Izabe|a Małecka - Y-ce Prezes

- reprezentowanie Stowarzyszenie '' na zęwnątrz "
- publikację na fb

- prowadzenie skrzynki pocztowej Stowarzyszenia

- organizacja zbiórki publicznej

_ organizacja prelekcji w szkołach
_ prowadzenie spraw kierowanych na drogę postępowania kamego i
reprezerrtowani e Stowarzy szenia przed wymiarem sprawiedliwo ści

3. Anna Małecka- v-ce Prezes

- promocja Stowarzyszenia / ulotki, publikacje , sponsorzy /

- reptezerttowanie Stowarzyszenia '' 
na Zewnąttz"

_ koordynuje i kieruje działalnością Straży Zwierząt z

Członkami straży Zw\eruąt są:

-_Anna Małecka



-Małgorzata Kania

- Margareta Pucka

-Izabela Małecka,

-Sylwester Piechowiak

-Aleksandra Snoch

-Magdalena Włodarczyk

Celem realizacji zadaitStraży Zwierzątprrydzielono do dyspozycji Anny
Małeckiej n/w sprzęt :

_ samochód sfuzbowy Hyundai PK 43997

_ telefon komórkowy nr 603-948-690
_ umundurowanie dla członków Strazy Zwierząt

Sprzęt techniczny wg aktualnych potrzeb.

Koordynator:
- odpowia da za prawidłową eksploatacj e samochodu słuzbowego / prow adzenie
ksiązki pojazdu w }tórej na|eĘ dokumentowaó kuŻdy łvyjazd samochodu oraz
wszystkie wydatki eksploatacyjne, wykonywanie okresowych przeglądów
technicznych, biezące naprawy, wykorzystywanie samochodu wyłączrie do celów
słuzbowych , doruźne upowaznienia członków Strazy Zwierząt"do kierowania
pojazdem I

- decyduje o miejscu garażowania pojazdu

- decyduje o prrydzielęniu poszczególnym osobom telefonu służbowego z
zastrzeŻeriem , Że tęlefon musi być czynrry w poniedziałki, środy i piątki od godz.
16.00 do 18.00 .

_ odpowia da za prawidłowę dokumęntowanię podejmowanych przęZ Straz
Zwierząt interwencji. Dokumenty interwencji przekazuje Prezesowi a w przypadku
ujawnienia przestępstwa Izabeli Małeckiej .

4. Margareta Pucka _ członek Zarządu
- przeprowadza intęrwencje w ramach StraĘ Zwierzą

5. Aleksandra Snoch _ członek Zarządu _kieruje pracą naszej delegatury na
terenie pow. tureckiego

6. Jadwiga Piechowiak - skarbnik - odpowiadazaprowadzenie dokumentacji dot.
przychodu i rozchodu środków finansolvych ibieżąceprzekazywanie jej
księgowej.



UWAGI KONCOWE :

- ważność dokumentów reguluje statut

$35

1. Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw w zakresię praw i obowiązków

majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa stowarzyszenia oraz

skarbnika lub altęrnatywnie prezęsa i jednego z wiceprezesów albo dwóch

wiceprezesów

2.DLa waźności dokumęntów i pełnomocnictw innych niz wymienione w $ 35
ust.1 a należących do zakresu działaniaZarządu Stowarzyszenia wymagane Są
podpisy prezesa lub wicepręzęsa

- tryb pracy Zarząduprecyzuje statut :

$23
1. UchwaĘ Zarząduzapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 3 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos
przewodn ic ząc e go zebt ania.

2. ZebraniaZarządu odbywają się w razię potrzeby, nię rzadziej jednak niżruznaL
miesiące.

Nasze cele

Stowarzyszenie działa na tzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz
zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Staramy się kształtować
właŚciwy stosunek do zyvięrząt i aL<Ęwne ZWaIczać przejavły znęcania się nad
zwierzętarni. Nasze starania kierujemy tężna tzęcz dobrostanu zwieruąt zę
szczególnym , uwzględnięnięm z:lvierząt przebywających w schroniskach.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swoją
działalnośó uzyskuje ze składęk członkowskich i darowizn.



Nasze celę ręalizujemy poprzez:

. Czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrucieństwa wobęc rwierząt,

bezpośrednię nięsienie im pomocy w postaci przeprowadzanych interwencji,

zapewniania im doraźnej pomocy weterynaryjnej, pomocy w znalęzieniu

nowęgo domu. 
]

. Publikowanie ogłoszeń doĘczących zwierząt czekających na adopcję, w

internecie oraz nastronach lokalnych gazet.

. Podejmowanię działań zapobiegawcrych w zakresie ochrony zvłieruąt -

współpraca z władzami oŚwiatowymi w zakresię wychowania rr*odzieĘ

szkolnej w duchu humanitamego stosunku do zlxłierząt, organizowanie

odczytów, pogadanek, wystaw, aukcji itp.

r Prowadzęnie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy' radia i telewizji,

irrternętu otaz Za pomocą własnych wydawnictw.

. Współdziałarie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania

osób winnych okrutnego obchodzenia się zę rwiętzętami oraz występowanie

z wnioskami o ich ukaranie.

l Prowadzęnie działuh zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych

zwierząt, w tym współdziałanie z organami wŁadzy państwowej w zakresie

ochrony zwieruąt oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem

przepisów i praw w tej dziedzinie, atakżę współpracazinnymi

organizacjarci społecmymi zajrn$ącymi się światem zwierz$. i ochroną

przyrody.



|{asze działania

I Adopcje i domy tymczasowe

Członkowie Stowarzyszenia w okresie sprawozdawcrym oddali do adopcji lub

zapewnili domy tymczasowe 115 zwierzętom.

Pruękaza\iśmy do ośrodka Ręhabilitacji Dzikich Zwierzątw Niedźwiedziu 33

dzikie nvierzęta. 21 z nich po wyleczeniu wypuszczono na wolność.6 zwierząt

padło , 1 poddano eutanazji. W ośrodku pozostało 5 rwierzątniezdolnych do

samodzielnej egzystencji na wolności.

II Interwencje

Członkowie Strary Zwierząt przeprowadzilri 74 interwencje które doĘcryĘ w

przewuŻającej większości zgłoszen o przettzymywaniu zwieruąt w niewłaściwych

warunkach bytowania lub zrtęcania się nad rwieruętarni.

w 9 przypadkach sprawy skierowano do prokuratury z wnioskięm o wszczęcie
dochodzenia . Aktem oskarżeniazakofrcryĘ się 3 dochodzenia.
w pozostaĘch potwierdzonych przypadkach dokonano porad i pouczeń

Sprawdzano równiez wykonani e zaIecen pokontrolnych. .

W zakresie interwencji współdziałarrry ze StraŻą Miejską i Policją która udziela

nam asysty w trudniejszych przypadkach.

Działania interwencyjne prowadzimy nie tylko na terenie Miasta Kalisza. Wiele

interwencji przeprowadzaliśmy na teręnie gmin powiatu kaliskiego , ostrowskiego,

ostrzeszowskiego i pleszewskiego a nasza delegafura w Turku i na teręnie powiatu

tureckiego.



Przeprowadzane interwencj e polegaĘ głównie na :

r udzielarriu doraźnej pomocy weterynaryjnej zwieruętom z wypadkóq

zwietzętom cierpiącym w wyniku znęcaria się nad nimi, zwietzętom

bezdomnym lub wolno zyjącym,.

. pomocy w nnlęzieniu nowego domu zwierzętom polzuconym i bezdomnym,

o odębraniu zaniedbywanych lub maltretowanych zsłtlietząt,

o dokonywaniu porad orazpouczeń

r kierowaniu w uzasadnionych prrypadkach zawiadomień do prokuratury o

podej rzeniu popełnienia przestępstwa.

o We wszystkich sprawach w których wszczynane jest dochodzenie

występujemy jako pokzywdzony na zasadzie art.39 ustawy o ochronie

zwierząt a w toku przewodu sądowego jako oskarzyciel posiłkowy.

III Opieka weterynaryjna

Współpracujemy z Lecznicami Weterynaryjnymi :

lęk. wet. Michała Palczewskiego , lęk. wet. Tomasza Augustowskiego, '' Canisia''
w Kaliszu orazWet-Lab w Brudzewie.
W roku 202a objeliśmy opieką weterynaryjną 160 zwierząt' / w fym delegatura w
Turku 70 , ośrodek Rehabilitacji w Niędzvriędziu 33' Kalisz 57
Finansowaliśrny lęczenie i sterylizację mvierząt bezdomnych, mvierząt odebranych
właścicielom Ze względu nazłe traktowanie a także pokrywaliśmy koszfy leczenia
zwierząt których właścicieli ze względów finansowych nie stać naleczenie. 90
osób otrzymało od nas skierowania na lęczenie zwierząt na koszt stowarzyszenia,
niektóre zĘch osób kilkakrotnię.



IV Dla bezdomnych zrvierząt

1. Dla bezdomnych zwierząt ptzebywających w domach Ęmczasowych oruz
opiekunom kotów wolno zyjących sukcesywnie przekarywaliśmy karmę oruz
środki czystości .

2. ProwadziliŚmy dokarmianie i opiekę nad kotami wolno Ęjącymi w rejonie ul.
Asnyka , Podmiejskiej, Serbinowskiej, Widok w Kaliszu orazflaterenie
Szałego. ł

4. Wspomagaliśmy opiekunów wolno Ęjących kotów w zakręsie finansowania
opieki weterynaryjnej.
5. Dzięki posiadaniu specjalisĘcanego sprzętu / klatki Ęwołapki / odławiamy lub
pomagamy w odławianiu kotów wolno Ęjącychcelem poddania ich sterylizacji
lub lęczeniu.
6. Prowadzimy domy tymczasowe w Kaliszu i Turku w których rotaryjnie
przebywa po kilkanaście psów i kotów. Do DT w Turku zakupiliśmy kojec dla
psów / .

7 .DIa kotów wolno Ęjących wykonaliśmy 2 domki oruz zaktąiliśmy i
zmodernizowaliśmy 24. Domki wydano opiekunom kotów.

V. Dla dzikich zvtierząt

od2015 roku prowadzimy ośrodęk Rehabilitacji Dzikich Zwietząt usytuowany w
Niedzwie dziu 77 gm. ostrz ęszówl Zerwolęnie GDOS DZP-wc.652O. 6 .2}15.fi1kl

Do ośrodka przyjmujemy wszystkie wymagające pomocy / w tym ranne i chore /
ptaki i ssaki. Nie pobieraliśmy żadnych opłat zautrzymywanię i opiekę nad tymi
zwierzętami.

w 202a r przyjęIiśmy do ośrodka 33 dzikie zwierzęta . Ztejliczby 2I po
wyleczeniu wypuściliśmy na wolnośc.6 rwietz$'padło. Na dzień 3I.I2.Ż020r na
tęrenie ośrodka pozostaje 5 zvvierząt nie zdolnych do samodzielnej egąystencji na
wolności.

Zwietzętapo wyleczeniu wypuszczanę są na wolnośó. Zwierzęta, których stan
zdrowia wyklucza samodzięlne zycie na wolności pozostają do końca Życiaw
ośrodku.

Kierownikiem ośrodka jest członęk naszego Stowarzyszenia Pan Andrzej Cichosz
te1.602464376

l0



W Help Animals - kontakt

1 Prowadzimy stronę irrternetową www.helpanimals.pl
}rla stronię tej publikujemy najważniejsze informacje o działalności
Stowarzyszęnia , porady dla właścicieli nłvierząt, informacje o lecznicach
weterynaryjnych.

2 Dla łatwiejszego Z nami t ontat<tu prowadzimy skrzynkę e-mailową :

animals.kalisz@wp.pl
3 Dysporrrrjemy również tęlęfonem 603-948-690

3. Jesteśmy tez na FB :

FB : Kalisz https://www.facebook.com/Kaliskie-Stowarryszenie-Pomocy-D1a-
Zwięrz

F s ; d*łega{* n"* Tu rek https ://www.facębook.com/domtymczasowy.furek/

VII. Współpraca z mediami w temacie ochrony złvierząt

Problematykę związaną z najogolniej pojęfym tematem ochrony zvłierząt
przedstawiamy mieszkańcom miasta i nie tylko dzięki współpracy znast. mediami

1. Fakty Kaliskię
2. W Kalisz
3. Kalisz24 info

VUI. PROMOCJA STOWARZYSZENIA I PROWADZONEJ

DZIAŁALNoŚCI:

1. Staramy się propagować wŚród mieszkańców Kalisza idee adopcji,

steryIizacji, rozdajemy ulotki informacyjne, prezentujemy mvierzęta

przęzraczone do adopcji, uwrazliwiamy na pomoc i opiekę nad wolno

zyjącymi kotami.

1l



Ix. Wspólpraca z organami administracji państwowej i

samorządowej.

1. opiniowanię propozycji uchwał Rady Miasta i Rad Gminnych w sprawie

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Przeprowadzantę kontroli razęm Z przedstawicielami Powiatowych

Inspektoratów Weterynarii w Kaliszu, ostrowie Wlkp i ostrzeszowie

3. Współdziałanie z administracją gminną w przypadkach podejmowanych na

danym terenie interwencji.

4 W przypadku zwietąt dzil<lch współdziałanie ze StraŻą Łowiecką i Strazą

Leśną

X. Finanse :

Środki na naszą działa\ność pozyskujemy wyłącznię ze składek członkowskich '

odpisów 1% podatku , darowizn od osób ftzycrurych oraz organizowanych zbiorek

publicznych.

v_cEn*w
Izabela MałeckaSylwester Piechowiak
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