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ł""u Małęcka -- V-ce pfezes

Aleksandra Snoch - CńonekZarządu
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Komisja rcwtryjna:.

Katarzy na C ichosz - przewodnicząca

Malgot zata Kani a_ członek
Elzbieta Brachfogel _ członek

Struktura organizacYina:

I . POSTAL{O}'IIENiA OGOL|{E

1. Wszys cy człotlkowie Zaruądu mająprawo rcptezetrtować Stowarzyszenie w
zakresie tematycm;rm powierzonych im zadan.

Ż. Decyzje w kluczowych sprawach merytorycznych mają prawo

podejmować jedy-nie Prezes i -/-cę Pręzesi a w Sprawach finanso'wy'ch

Zawszę w porozumieniu ze Skarbnikięm.
3. Kluczami do siedziby Stowarzyszęnia dysponuje Pręzes i v-ce Pręzesi
4. Kluczami do magazynu dysponuje S. Piechowiak,
5. Dysponentem samochodu sfużbowego jest Anna Małecka
6. ZagospodarĘ darowjznamitzecza'w-ymi / karma,przedtr,ioty do piclęgnacji

zwierząt itp. / odpowiedzialna jest lzńdraMałecka.
] . Za sptzęttęchniczny wykotzysĘwany przez strdŻ Zwierząt odpowiedzialna

jest Anna Małecka.
8. Skierowania do lek. weterynarii wystawia vłyłącznie Sylwester Pięchowiak
9. aftrymane dokumenty dot. Sto'rvarz:yszenia z wyjątkiem

Wszczęgólnionych w punkcie 10 w oryginałach przekazylvane Są

Pręzesowi, który decydu.je o sposobie ich dalszego wykorzystania.
lQ.Dokumenty dot. ujawnionych przestępstw i wykroczeń przekazywane Są

Izabęli Małeckiej która podejrnuje dalsze czynności przewidziane prawem.

11.Wszystkie czynnaści rvłiąz?fi? Z interwencjami , oddawaniem rwierząt do

domu Ęmczasowy lub do adopcji muszą być udokumentowane w formię
tradycyjnej / papierowei /.

1 2. Wszystkie dokumenty dot. Stow arry szenia są przęahowywane w siedzibie
przy ulFabrycznej 1 b

1 3 . Wsrys cy człankowie Zarząć,u odpowi ad ają za ptzestt zeganie przepi sów

RoDo zgodnie z ustalęniami podjętymi na 5I ZebrartiuZarządu
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1. SYlvrester Piechowiak - Prezes

- koordynacj a całokształtu działalności Stowar zy szenia

- Spla-wozdawczośó '
- koordYnacja finansow

- rcprezento-wanie Stowarrys zcria ,,'TL& Z3-N11ąftz ''

- prowadzenie sffony wwrv'helpanimals'pl

-łać.zarnadCŚrodkiemRehabilitacjiDzikichZv\erzątw}JieĆŻwiedziu

Ż, Izabę|a Małecka -'{-Ce Prezes

- reprezentowanie Stowarzyszenie '' 
na Zęwllątrz''

- publikacje na fb

-'pro*ud"enie skrzYnki Pocztowej
jo,run rucja zbiorki Publicznej

- organizacja prelekd1i w szkołach

.;:T#:;J'''"-;J'"-"*:i::1'*Linr:;',ffi Ł:ffi:?:,'
;ee;,:;:*;"T;xi:nHil;H#;.ouov*i*emSpf 

awiedliwości

3. Anna Małecka- y-gp Prezes

_ promocja Stowarzyszęnia / ulotki' publikacje ' 
sponsorzy /

- reprezentowani e Stowarzy szęni a " 
ła zevł tlef"rz}'

- koordynuje i kieruje działalnością Straży Lwierząt z

Członkami Strary Zvł\etząt są:.

--Anna Małecka

_MaŁgaruata Kania

StowarzYszenla
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-Izabela Małecka,
Q,,1,,,^-+^* D:^,^L^,.,:^1,-\'J l Wl9JLrJI l" lLLl lt' vv lćtt\

-Aleksandra Snoch
r\r ^^,{^ l^-^ \r/l^l^-^-,1,- t Y r ćtóLrcr tvl lśł Y Y IL'(rćl.I Uz-J I\

Celem realizacji zadań StraĘ Zwierzątpłrydzielono do dysporycji Anny
Małeckiej n/w sprzęt :

- samochód służbowy Hyundai PK 43997

- umundurowanie dla członków Strazy Zwierząt
Snrzef fenhninzn\/ \x,rcy qlrhrqlnwnh nnfrzphJ .,b

Koordynator:
- otJpowiaóa za prawidłową eksploatacje Samochodu sŁ,izbowego / prowadzenie
ksiązki pojazdu w której naLeŻy dokumentować każdy vłyjazd samochodu oraz
wszystkie wydatki eksploata cyjne, wykonywanie okresolvych prze glądow
technicznych,bieżącę naprawy, wykorzystywanie samochotlu wyłącznie do ce1ów
słuzbowych , doraźne upowaznienia członków Strazy Zlłierząt do kierowania
pojazdem /

- decyduje o miejscu garaŻow..ania pojazdu
_ odpowia da za prawidłowe dokumentowanię podej mowanych ptzez Straż
Zwierzątinterwencji. Dokulnenty interwencji przekazuje Prezesowi a w przypadku
ujawnienia przeĘpstwa lzabeli Małeckiej .

4. Margareta Pucka _ członek Zarządu
- przeprowadzainterwęncje w ramach StraĘv Zwierzą

5. Aleksandra Snoch _ członek Zarządu _kieĄe pracąnaszej delegatury na
tęręnię pow. tureckiego

6. Jadwiga Piechowiak - skarbnik - odpowiadazaprowadzenie dokumentacji dot.
przycllodu i rozchodu środków finansowych ibieżące ptzekazywanie jej
księgowej.
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- wazność dokumęntów reguluje statut

,c ?{
J JJ

1. Dla wazności dokumentów i pełnomocnictw w zakresie praw i obowiązków

mająiko'wych w-y_magane Są podpisy prezesa lub wiceprezesa sto'warzyszenia araz

skarbnika lub alternaĘwnie prezęSa i jednego z wiceprezesów albo dwóch
.- -: ,^ ^*-^ -^ ^ ,<,,. ,vvr!{tPltrzEDUw

2.Dlawazności dokumentów i pełnomocnictw innych niz wymienione w $ 35
ust.1 a na|eŻących do zakresu działaniaZarządu Stowarzyszeniawymagane Są
podpisy pręZesa lub wiceprezesa

+* 'L ^-^^. , '7 ^--^A,' ^*^^' '- ';_ ałn.F. 'ł .- LLJv P'ąvJ zJalŻ'qwu PrL,\'JZuJl- JloluL .

$23
1. UchwĄ ZarząduzapadająZ:,'.iykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 3 członków Znządu. W razię równości głosów decyduje głos
przewo dni c ząc e go zębt ani a.

2. ZębrarłiaZaruądu odbywają się w razię potrzeby, nie ruadziej jednak niŻrazna2
miesiące.

Nasze cele

Stowarryszenie działa na rzeaz humanitarnego traktowania zwierząt otaz
zapewnienia im niezbędnych warunkółv bytowania. Staramy się ksztahołvać
właściwy stosunek do zvvierząt i akĘwne ZwalczaÓ przejawy znęcania się nad
z:wieruętami. Nasze starania kierujemy teŻna tzecz dobrostanu zw\erząt ze
szczegóInym uwzględnięniem rwierząt przebywających w schroniskach.
Stou'arzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swoją
działalność uzyskuje ze składęk członkowskich i darowizn.



l l'-^,ńńó ń^^+Ą , -.,.^l^-^^:'' ^--^:^'.'A..' ^l-'-,^l^*_+..'.- -''^L^^ -.''i^'.-^+- \-.óJrrrlq PUJIćrwv PrLJ Lw<llvLdjlltl PrZLJ4wUw \-rl\iuUtellslw.1 wUUgv zwięiLr'L)

bezpośrednię niesienie im pomocy w postaci przeprowadzanych interwencji,

Zape'ńniania im daruźnej pomocy 'ń/eterynaryjncj, pomocy w znalezieniu

nowego domu. 
.

r D,,Ll:1,^.r,^*:^ ^^1^--^A A^a,^-^^.,^L *,':^--^+ ^-^1,^:^^.,^l- -^ ^J^^^:- l Llt-rtll\(Jwćllllg U5lUJŹgll l]wLJvLqvJvll Lw'9'z'a.L LZ{-NcrJaLJL'll llal a'rru}-luJ!l vY

internecie oraz na stronach lokalnych gazet.

r D^l^i*^"'^-:^ A-i^L^A --^^L:^.*^"'^-'^t^ -^1,-^-i^ ^^L-^-.' -.,,i^*-^+- r U\Ir9Jlltt wćllllL wLlą'ląll z'ąPwUlvóawvz-JvLl W Z,cu\l\.LJlL wvru\JrlJ LwlvlLąL

współpraca Z władzaml oświatowymi w zakresie wychowania młodzieĘ
--l,^l*^: .ł,'^l^'' l..''*^_i+^*_^^ -*^-''*l^' .l^ -..,i^--^ł ^_^^^:-^..'__:^JZNUtrrgJ w LlLłLllLl llLłIIIóulItćtltlgśU JL\rJL,lltl\Ll Ll(J l'wIwlLąL) \Jlścurr/'LrwcrrllU

odczytów' pogadanek, wystaw, aukcji itp.

r Pro'wadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy' radia i telewizji,

intemetu oraz Zapomocą własnych wydawnictw.

. Współć.ziałanie z właści'wymi orgarrami państwow}'mi 'l^i Zakresie ścigarua

osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami orazwystępowanie

-,,*;^-r.^*: ^ :^r^,,rl---:^.z- vY lrt(J')l\culll t' llvll Lltlćll clIlIL.

r Prowadzęnie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych

zwierząt, w tym wspo!,działafiie z organami włać,4_ pańStwowej w zakresie

ochrony zwierząt oraz Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przęStrzeganiem

przepisów i praw w tej dziedzinie , atakże łvspółprac a z inr,y-mi

otganizacjarri Społecznymi zajmującymi się światem zwierząt i ochroną

*--,*^1,,
P.l /,J r \ruJ .



Nasze działania

I Adopcje i domy tymczasowe

Członkorvie Stowarzyszętia -w okręsię spra-"vozd&'ł{CĘtrt oddali do adopcji lub

zapewnili domy tymczasowe 105 zwięrzętom.

Przekazaliśmy do ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzą*tw l.,'iedźwiedziu 21

dzikich zwierąt. 18 z nich po wyleczeniu wypuszczona na wolność.1 zwierzę

padło,2 poddano eutanazji. Z dniem 3''.'rŻ.2a27r ze względów finansow7-ch

zakoncryliśmy działalno ść ośrodka.

fT l-fo*',o-^iorl lrl]ur vv f/rl!lr/

Członkowie Strazy Z'wieruąt przeprowadzili 5c interwencji które dotyczyĘ w

przeważającej większości zgłoszen o ptzetrzymyyvaniu zwierząt w niewłaściwych

",^-,*t,^^L L,,+^,,, '
wCtrLull\cłvrr uyr.wvv'6iiia lub nttęcania się nad z'wieruętarri.

W 3 przypadkach sprawy skierowano do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie
l^^L^l-^.-:^LlUUllULr.ŁErrra .

w pozostaĘch potwierdzonych przypadkach dokonano porad i pouczeń

Sprawdzano ró'wnież 'wykonar'ie zalęceń pokontrolnych. W kilku przypadkach

właścicięl ę nzęI<li się praw do zslierząt na rzęcz Stowarzyszenia.

W zakresię interwęncji współdziałaty ze Strażą }'{iejską i Policją która udziela

nam asysty w trudniejszych przypadkach.

Działaria interw-encyjne prowadzimy nie tylko na terenię Miasta Kalisza. Więle

interwencji przeprowadzaIiśmy na terenie gmin powiatu kaliskiego , ostrowskiego,



OstrzęSzowskiego i pleszc'wskiego a fiasza delegatura w Turlni i na tercnie powiatu

tureckiego.

Przeprołvadzanc interwencj e polegaĘ głównie na :

r udzielaniu doraźnej pomocy weterynaryjnej zwrctzętam z wypadków,

zwierzętom cierpiącym w *yńitu znęcania się nad nimi, zwierzętom

bezdomnym lub łvolno ż;yjącyt,

o pomocy w zna|ęzięniu nowego domu zwierzętom porzuconym i bezdomnym,

. odebraniu zaniedbywanych lub maltretowanych zwieruąt,

. dokonywaniu porad orazpouczen

kierowaniu w uzasadnionych przypadkach zawiadomień do prokuratury o

podej rzeniu popełnienia przestępsfwa.

We wsrystkich sprawach w ktorych_wszerynanę jest doehodzenie

występujemy ;atJ pokrzywdzony na zasadzię art.39 ustawy o ochronię

zwierząi a w toku przewodu sądowego jako oskarĘcielposiłko\^ry.

III Opieka weterynaryjna

Współpracuj emy z L e cznićarni Wetery naryjnymi :

lek. wet. Michała Palczęwskiego , lek. węt. Tomasza Augustowskiego' '' Canisia''
w Kaliszu oraż Wet-Lab'w Brudzęłvie.
W roku 20ŻI objeliśmy opieką weterynaryjną I29 zwierz$. w tym
ośrodek Rehabilitacji w Niedżwie dziu 2 1 .

Finansowaliśmy leczenie i sterylizację zwierząt bezdomnych, rwieruąt odebranych
właścicielom zę względu nańę traktowanie atakżę pokrywaliśmy koszfy Ięczęnia
zwierzątktórych właścicięli ze wzgLędów finanso-wych nię stać na leczęnie.



7Ąasaby attrymała od nas skiero'waniana lęczenie z'łiierzątna kosź
stowarzys zenia, niektóre z Ę ch o sob kilkakrotnie.

IV Dla bezdomnych młierząt

1. Dla bezdomnyęhzwięrząt przebywających w domach tymczasowych oraz
opiekunom kotów wolno ryjących srrkcesyvmie ptzekarywaliśmy karmę oraz
środki czystości .

2. Prowadziliśmy dokarmianie i opiekę nad kotami wolno Ęjącymiw rejonie ul.
Asnyka, Podmiejskiej, serbinowskiej, widok w Kaliszu oraznaterenie
Szałego.

4. Wspomagaliśmy opiekunów wolno Ęjących kotów w zakresie finansowania
opieki weterynaryjnej oraz zakupu karmy. 30 osobom zakupiliśmy karmę dla
zw'ieruąt
5. Dzięki posiadaniu specjalistycznego sprzętu / klatki żywołapki / odławiamy 1ub
pomagamy w odławianiu kotów wolno Ęjącychcęlem poddania ich sterylizacji
lub lęczęniu.
6. Prowadzimy domy tymczasowe w Kaliszu i Turku w których rotacyjnie
przebywa po kilkanaście psów i kotółv.
7 .DIa kotów wolno zyjących wykonaliśmy 2 domki oraz zakląiliśmy i
zmodernizowaliśmy.9. Domkł wydano opiekunom kotów.

+

Y. Dla dzikich zlvierząt

od 2015 roku prowadzimy ośrodek Rehabilitacji Dz,ikigh7'wierzątusytuowany w
NiedŹwie dziu 7 7 gm. Ostrzeszów/ Zezw o\enie GDoS DZP -w c.652O . 6 .2O l 5 łnk/

Do ośrodka przyjmujemy wszystkie'wy'magające pomocy / w Ęmfannę i chore /
ptaki i ssaki. Nie pobieraliśmy zadnych opłat zautrzymywanie i opiekę nad tymi
zwierzętami.

w 202I r przyjęliśmy do ośrodka 2I dzikich rwierząt . Z tej liczby 18 po
wyleczeniu wypuściliśmy na wolnośc. 7 zsłrierzę padło 2 poddano eutanazji Na
dzięft3l.I2.2021r na terenie ośrodka nie posiadaliśmy zwierząt.

t0



Zwieizęta po w7_|eczeniu w7-puszczane Są na wolność. Zwierzęta. których stan
zdrowia wyklucza samodzielne zycie na wolności pozostają do końcaĘciaw
ośrodku.

Kierownikięm ośrodka jest członek naszego Stor,varzyszenia Pan Andrzej Cichosz
tel.60Ż464376

Z dniem31.12.20Ż1r zptzyczyn finansowych zakonczyliśmy działalnośc ośrodka.

V[ Help Animals - kontakt

1 Prowadzimy stronę internetową www.helpanimals.pl
Na stronie tej publikujemy najważniejsze infor"macje o działalności
Stowarzyszęnia , porady dla właścicieli złvierząt, informacje o lecznicach
weterynaryjnych.

Ż Dla łatwiejszego Z nami kontaktu prowadzimy skrzynkę e-mailową :

animals.kalisz@wp.pl

3. Jesteśmy tez na FB :

FB : Kalisz https://www.facebook.com/I(aliskię-Stowarryszenie_Pomocy-D1a-
Zwięrz

F$} : łl*$ą:g*tal r"x '"i'il nł'Ł,ł hfips://www.facebook.coin/domtymczasowy.turek/

tĄl lf/^_dl^_^^^ - _-^J:^*: --' +^*_^:^ ^^L_^_-' *-':^--^4v ll. vv sPrrlPl a{a L lltsl'llalltll w tElllaulE UUrlr urlJ Lw lEl Ląa

Problematykę związaną z najogolniej pojętym tematem ochrony zwierząt
przedstawiamy mieszkańcom miasta i nie tylko dzięki współpracy z nast. mędiami

't . r'ćrNtJ l\clllDl\lg

2. TV Kaiisz
3. Kalisz24 info

1!



VEI. PROMOCJA STOS/ARZYSZENIA I PROWADZONEJ

DZIAŁ^LNoŚCI:

1. Staramy się propagowaó -wŚród miesztr<ańców Kalisza ideę adopcji,

sterylizacji, rczdajemy ulotki informacyjne, prezenfujemy rvłierzęta

ptzęzrraczonę do adopcji, uwrazliwiamy na pomoc i opiekę nad wolno

żryjąęymi kotami.

T\a \I./o^ńl^*o-o - ^--o_o*i orlai_iort--_ii ^-śof..,^..,oi il1\. YVJPurPlaL4 L Urtsrcucrrll cullltlllJtI4LJI PorrJrlYuvlLJ I

samorządowej.

1. opiniowanie propozycji uch-wał Rady- Miasta i Rad Gminnych w sprawie

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Przeprowadzanie kontroli i&Zefft z przedstawicięlami Powiatowych

Inspektoratów Weterynarii w Kaliszu, ostrowie Wlkp i ostrzeszowie

3. Współdziałanie z administracją gminną 'il ptTwadkach podejmowanych ft&
+

danym terenie interwencj i.

2 \l / --- ,^^ Jl-,, 
-. 

,i ^--^+ A-:1.: ^LJ YY PlZJPcrul\u Lwlęl1'ą'L LlZLNrLl-l

Leśną

w'spółdziałanie ze Strażą Ło'wiecką i SttaŻą

\a Ei---oo.ll'. I rrl4lrltL .

Srodki na nasządziałalność po4rskujemy wyłącznie zę składek członkowskich 
'

odpisów 1% podatku , darowizn od osób ftzyczłtych graz organizowanych zbiórek

publicznych.

\/ .E DDETEC
V -VfJ I L\L)ZJIrLJ

Izabę|aMałecka
irułeu Faieuk;
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