
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KALISZ

Powiat M. KALISZ

Ulica ASNYKA Nr domu 58 Nr lokalu 42

Miejscowość KALISZ Kod pocztowy 62-800 Poczta KALISZ Nr telefonu 530065206

Nr faksu E-mail 
animals.kalisz@plusnet.pl

Strona www www.helpanimals.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-01-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30054379000000 6. Numer KRS 0000277431

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sylwester Piechowiak Prezes TAK

Marta Raszkowska vice-prezes TAK

Izabela Małecka vice-prezes TAK

Margareta Pucka członek Zarządu TAK

Jadwiga Piechowiak Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Kania Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Brachfogel członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KALISKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DLA ZWIERZĄT - "HELP ANIMALS"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

80

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta domowe, gospodarskie i dzikie

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi , pomoc weterynaryjna, szukanie domów adopcyjnych. 
Organizowanie domów tymczasowych. Szukanie nowych domów za pośrednictwem środków 
masowego przekazu oraz stron internetowych prowadzonych przez stowarzyszenie. W 2014 roku  
znależliśmy domy tymczasowe lub adopcyjne dla 101 zwierząt
Interwencje w przypadku znęcania się nad zwierzętami. W drastycznych przypadkach składanie 
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa . W sprawach karnych występujemy w 
charakterze pokrzywdzonego a także oskarżyciela posiłkowego. W okresie sprawozdawczym 
przeprowadziliśmy 153 interwencje. 33 z nich znalazło swój epilog w sądzie.
Propagowanie wśród młodzieży właściwego stosunku do zwierząt Organizujemy prelekcje w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i liceach. Prelekcje połączone są ze zbiórką karmy.Przeprowadziliśmy 11 
prelekcji
Organizowanie zbiórek publicznych celem pozyskania środków finansowych na pomoc zwierzętom. 
Organizowanie zbiórek karmy dla zwierząt. Zebraliśmy ok. 600 kg karmy , którą przekazaliśmy 
społecznym opiekunom zwierząt bezdomnych i wolno żyjących.
Dokarmianie kotów wolno żyjących. Członkowie Stowarzyszenia bezpośrednio opiekują się i dokarmiają 
kilkanaście kotów w rejonie swojego miejsca zamieszkania.
Budowa domków dla kotów wolno żyjących . Zbudowaliśmy 13 domków dla kotów wolno żyjących i 
przekazaliśmy je opiekunom kotów. 
Organizujemy akcje sterylizacji kotów wolno żyjących W 2014r wysterylizowaliśmy 118 zwierząt
Wspomagamy społecznych opiekunów kotów wolno żyjących
Zapewniliśmy leczenie 96 zwierzętom.
Zorganizowaliśmy środek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Niedżwiedziu koło Ostrzeszowa. 
Zapewniliśmy opiekę nad bezdomnymi psami z terenu 2 gmin powiatu kaliskiego. Psy te wyłapujemy i 
przewozimy do Schroniska w Niedżwiedziu. Na mocy stosownej umowy z właścicielem schroniska i 
zainteresowanymi gminami zapewniamy tym psom stałą opiekę i pomoc weterynaryjną. Szukamy dla 
nich domów adopcyjnych. W okresie sprawozdawczym przejelismy z gmin 19 psów. Z tej liczby 16 
oddaliśmy juz do adopcji
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Pomoc weterynaryjna / 
leczenie, sterylizacje /W 
okresie sprawozdawczym 
zapewnilismy pomoc 
weterynaryjną 96 
zwierzętom / psy - 36, koty 
- 59, jeden jeż. W tym 
samym okresie 
przeprowadziliśmy 
sterylizację 99 kotów wolno 
żyjących i 19 psów. Srodki 
finansowe na sterylizację 69
 kotek przekazał Urząd 
Miasta w Kaliszu poprzez 
zawarcie stosownych umów 
z lekarzami weterynarii. 
Interwencje w przypadku 
znęcania się nad 
zwierzętami
W 2014 roku 
przeprowadziliśmy 153 
interwencje po 
otrzymanych zgłoszeniach o 
znęcaniu się nad 
zwierzętami. W 33 
przypadkach złożyliśmy do 
właściwych miejscowo 
prokuratur zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia 
przestepstwa. We 
wszystkich sprawach 
występujemy jako strona / 
pokrzywdzony / a w 
procesie karnym jako 
oskarżyciel posiłkowy. 
Interwencje 
przeprowadzamy w 
promieniu ok. 100 km od 
siedziby stowarzyszenia i 
obejmujemy swoim 
działaniem powiaty kaliski, 
ostrowski, pleszewski, 
ostrzeszowski, 
sycowski.Większość 
interwencji 
przeprowadzamy w asyście 
Policji lub Straży Miejskiej. 
Korzystamy też z pomocy 
sołtysów.
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ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi . W 2014roku 
zapewniliśmy domy 
adopcyjne lub tymczasowe 
101 zwierzętom .Celem 
znalezienia domów 
adopcyjnych lub 
tymczasowych 
publikowaliśmy zwierzęta 
potrzebujące pomocy w 
środkach masowehgo 
przekazu oraz na stronach 
internetowych 
prowadzonych przez 
stowarzyszenie.
Opieka nad zwierzętami 
dzikimi /Ośrodek 
Rehabilitacji Zwierząt/Na 
bazie Gospodarstwa Agro -
Turystycznego w 
Niedżwiedziu koło 
Ostrzeszowa utworzyliśmy 
Osrodek Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt. W 
Osrodku umieściliśmy i 
otoczyliśmy opieką 16 
zwierząt / łabędż, bocian, 
nietoperz, jeże, gołębie, 
wiewiórka , żółw  , kawka 
itp. 
Zbiórka karmy dla zwierząt - 
w 2014roku zebraliśmy ok. 
600 kg karmy. Karmę 
przekazaliśmy społecznym 
opiekunom zwierzat 
bezdomnych. 
Dokarmianie zwierząt 
bezdomnych i wolno 
żyjących. Członkowie 
stowarzyszenia w miejscu 
swojego zamieszkania 
dokarmiają i opiekują się 
kilkunastoma wolno 
żyjącymi kotami
Budowa domków dla kotów 
wolno 
żyjących.Zbudowaliśmy 13 
domków dla kotów i 
przekazaliśmy je osobom 
opiekującym się wolno 
zyjącymi kotami.
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ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Propagowanie wśród 
młodzieży właściwego 
stosunku do zwierząt W 
okresie sprawozdawczym 
przeprowadziliśmy 11 
prelekcji w szkołach 
podstawowych , gimnazjach 
i liceach połączonych ze 
zbiórką karmy. Na 
prelekcjach metodą audio 
wizualną pokazywaliśmy 
młodzieży przypadki 
znęcania się nad 
zwierzętami . 
Pokazywaliśmy jak 
właściwie należy opiekować 
się zwierzętami. 
Uczulaliśmy młodzież na 
fakt, że zwierzęta też czują i 
na swój sposób myślą, że są 
istotami żywymi , które tak 
jak człowiek cierpią z 
powodu bólu i głodu ale nie 
potrafią tego powiedzieć. 
Organizacja zbiórek 
publicznych na rzecz 
zwierząt- Prowadziliśmy 
zbiórki publiczne w trakcie 
imprez masowych oraz do 
skarbon ustawionych w 
punktach handlowych. 
Zebraliśmy 1203,17zl. 
Zebrane środki 
przeznaczyliśmy na leczenie 
zwierząt

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Od 2014 r. w wyniku 
uzgodnień z Burmistrzem 
Miasta Ostrzeszowa 
uzyskaliśmy mozliwość 
korzystania ze Schroniska 
Dla Psów pow. 
ostrzeszowskiego. 
Schronisko usytuowane jest 
w miejscowości Niedżwiedż 
 Schronisko znajduje sie na 
gruntach prywatnych 
należących do  Pana 
Andrzeja Cichosza. Pan 
Cichosz jest naszym 
członkiem honorowym. 
Kierownikiem Schroniska 
jest Pani Katarzyna Cichosz.
Właściciel Gospodarstwa 
przekazał nam nieodpłatnie 
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7 kojców usytuowanych na 
terenie Schroniska. 
Podpisaliśmy umowę z 
lek.wet.Sławomirem 
Frankowskim na opiekę 
weterynaryjną nad psami , 
które będziemy 
przetrzymywać w 
Schronisku.
Podpisaliśmy umowę z 
właścicielem gospodarstwa 
na mocy której będzie on 
sprawował opiekę nad 
przekazywanymi przez nas 
psami. Ustaliliśmy 
jednorazową opłatę za 
przyjęcie psa do Schroniska 
w kwocie 1500 złotych bez 
względu na czas 
przebywania w nim 
zwierzęcia.
Podpisaliśmy umowę z 
Gminą Godziesze 
pow.Kalisz na wyłapywanie 
bezdomnych psów z terenu 
Gminy i zapewnienie im 
opieki w Schronisku 
ostrzeszowskim. 
Wyłapywanie i transport do 
Schroniska wykonujemy nie 
odpłatnie. Gmina pokrywa 
jedynie koszty transportu 
wg. stawki 0,8358 złotego 
za 1 km. Za przejęcie psa 
pobieramy od Gminy 1500 
zł i całą tą kwote 
przekazujemy Schronisku. 
Gmina dodatkowo pokrywa 
koszty opieki 
weterynaryjnej na 
podstawie faktury lek.wet. 
W 2014 przekazaliśmy do 
Schroniska 19 psów. 16 z 
nich wydaliśmy już do 
adopcji

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 64,840.40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43,285.47 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 21,543.10 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 11.83 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 32,198.83 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 25,934.78 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 25,934.78 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

31,028.10 zł

21,543.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Koszty leczenia zwierząt 18,168.15 zł

2 Koszty interwencji związanych z ratowaniem zdrowia i życia zwierząt 7,766.63 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

52,571.20 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 52,571.20 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

12,269.20 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

24.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

9.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sylwester Piechowiak, Marta 
Raszkowska, Izabela Małecka , 

Jadwiga Piechowiak    / 
20.06.2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Druk: MPiPS 9


