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Sprawozdanie Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Królikom
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: działalności Stowarzyszenia w 2010 r.

Nazwa, adres i dane dotyczące zarządu oraz komisji rewizyjnej:
Stowarzyszenie Pomocy Królikom, z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 43 lok.51 jest stowarzyszeniem
rejestrowym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 lipca 2005 r. Nie posiada statusu organizacji
pożytku publicznego (OPP) ani nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców (nie prowadzi działalności gospodarczej).
Stowarzyszenie nie prowadzi również odpłatnej działalności pożytku publicznego.
KRS 0000237887
REGON 140196581
NIP 527-24-79-953
Stowarzyszenie od 1 maja 2010 r. posiada biuro w Warszawie, przy ul. Ringelbluma 3 lok.21 wynajmowane na
zasadach bezpłatnej umowy użyczenia. Do 1 marca 2010 r. stowarzyszenie korzystało z lokalu przy Skwerze Kard.
Wyszyńskiego 1 w Warszawie, również wynajmowanego na zasadzie bezpłatnej umowy użyczenia.
Stowarzyszenie na dzień tworzenia sprawozdania posiada 2 rachunki bankowe: 83 1020 1013 0000 0102 0133 0554 w
PKO BP Oddział I w Warszawie (założony w 2005 roku) oraz 79 2130 0004 2001 0516 7234 0001 w Volkswagen
Bank Polska S.A. (założony 23 kwietnia 2010 r.).
Zarząd Stowarzyszenia w 2010 r.:
Iwona Kossowska – Prezes
Michał Kucharski – Wiceprezes ds Interwencji
Izabela Zembrzuska- Kądziela – Wiceprezes ds Adopcji
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w 2010 r.:
Małgorzata Roszko
Magdalena Gralak
Agnieszka Ekiert - Sierżant

Członkostwo w stowarzyszeniu:
W dniu 1 stycznia 2010 r. stowarzyszenie liczyło 46 członków zwykłych i 16 wspierających.
W dniu 28 sierpnia 2010 r. (walne zebranie) stowarzyszenie liczyło 34 członków zwykłych i 25 członków
wspierających.
W dniu 20 listopada 2010 r. (drugie walne zebranie) stowarzyszenie liczyło 31członków zwykłych i 35 członków
wspierających.
W dniu 31 grudnia 2010 r. stowarzyszenie liczyło 31 członków zwykłych i 35 członków wspierających.
W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania (30 czerwca 2011 r.) stowarzyszenie liczy 38 członków zwyczajnych i
35 członków wspierających.

Finanse stowarzyszenia:
Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 127,23 złotych.
Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę poniesionych kosztów nad przychodami w wysokości 598,67 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2010 r. wynosił 1 782,73 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na 31 grudnia 2010 r. wynosiły 541,08 zł.
Należności krótkoterminowe na 31 grudnia 2010 r. wynosiły 344,50 zł.
Łącznie kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów do rozliczenia w 2011 r. wynosiła 1 586,15 zł.
Przychód stowarzyszenia w 2010 r. wyniósł 75 842,97 zł zł, z czego 21 200,00 zł pozyskano ze środków publicznych
m.st. Warszawy w ramach trzech dotacji. Pozostałe źródła przychodu stanowiły darowizny osób prywatnych, grant od
Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, składki członkowskie i przychody finansowe
(oprocentowanie rachunków bieżących).
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.
W dniu 23 kwietnia 2010 r. między Stowarzyszeniem a Volkswagen Bank Polska S.A. została zawarta umowa na
prowadzenie rachunku bankowego (obok posiadanego już od początku działalności rachunku w PKO BP).

Projekty realizowane ze środków publicznych:

W roku 2010 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

1. Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działań
wspierających działalność innych organizacji realizujących Zadania Publiczne na rzecz m.st. Warszawy" umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/93/23/2010/NGO z dnia 10.03.2010 r. - dotacja w wysokości 10 800,00 zł na
przeprowadzenie serii szkoleń prawniczych adresowanych do stołecznych organizacji pozarządowych statutowo
zajmujących się ochroną zwierząt - pt. "Prawo a zwierzęta. Gdzie znajdę akty prawne obowiązujące w Polsce? Jak
korzystać z polskich i europejskich baz danych? Które ustawy są istotne?", w ramach których została wydana kolorowa
broszura szkoleniowa formatu A4 pod tym samym tytułem, w nakładzie 1500 egzemplarzy oraz 7000 ulotek , stojak na
ulotki, plakaty, materiały biurowe i 2 roll-upy informujące o szkoleniach i Bibliotece Praw Zwierząt i o Zwierzętach.
Szkolenia były bezpłatne, prowadzący szkolenia także nie pobierali wynagrodzenia.
2. Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

bezdomnych i wolno żyjących – umowa nr OŚ/B/III/1/12/U - 50/10 z dnia 16.03.2010 r.- dotacja w wysokości 6 500,00
zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących pochodzących z terenu
Warszawy i zapobieganie bezdomności zwierząt".
Środki publiczne mogły zostać wykorzystane wyłącznie na króliki pochodzące z terenu m.st. Warszawy, w
następujących proporcjach:
Kosztorys:
1. usługi weterynaryjne: 3 700,00 zł, w tym:
1 850,00 zł - kastracja i sterylizacja
1 850,00 zł - inne usługi weterynaryjne
2. dokarmianie zwierząt: 2 000,00 zł
(granulat, siano, liście i suszonki, warzywa okopowe)
3. poprawa warunków bytowania zwierząt: 800,00 zł
(zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania - żwirek, klatki, poidła, miski, środki czystości).
3. Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego pod nazwą "Tworzenie lub
modernizacja strony internetowej informującej o działaniach własnych podejmowanych przez organizację na
rzecz mieszkańców Warszawy, w tym o działaniach finansowanych lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa"
– umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/102/14/2010/NGO z dnia 10.03.2010 r. - dotacja w wysokości 3 900,00 zł.
Było to zadanie polegające na utworzeniu nowej strony www.adopcje.kroliki.net, które zakończyło się sukcesem.

Przychody Stowarzyszenia w 2010 r. były wydawane na:
−
−
−
−
−
−
−

bezpośrednią pomoc królikom: leczenie i sterylizację/kastrację, zakup karmy i akcesoriów (klatki, żwirek, miski),
transport królików, karmy i akcesoriów (klatki, transportery),
materiały edukacyjne, plakaty i ulotki, roll – upy oraz organizację stoiska na festynach, ksero, wyciągi z KRS,
formularze, transport na festyny,
wydanie broszury „Prawo a Zwierzęta” w nakładzie 1500 egzemplarzy, 7 tys. ulotek na temat szkolenia
prawniczego, zakup 2 roll-upów oraz kilkudziesięciu plakatów – środki pozyskano z dotacji,
utrzymanie serwera i domeny, doładowanie telefonów, internet, znaczki pocztowe, przesyłki,
eksploatację i urządzanie biura stowarzyszenia i biblioteki: zakup książek do biblioteki, artykułów biurowych,
prowadzenie konta, opłaty za wyciągi i przelewy, obsługa księgowa,

Działalność stowarzyszenia w roku 2010:
Stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie biura i biblioteki w lokalu użyczonym stowarzyszeniu znajdującym się w
Warszawie przy Skwerze Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, a od 1 maja 2010 r. w lokalu przy ul. Ringelbluma 3 lok.21 w
Warszawie.
Systematycznie wraz z postępem prac przy urządzaniu wnętrza biblioteki w nowym miejscu organizowano spotkania
wolontariuszy, kandydatów na opiekunów królików, interesantów i darczyńców oraz członków innych organizacji.
Wydano broszurę „Prawo a Zwierzęta” w nakładzie 1500 egzemplarzy oraz przeprowadzono szereg bezpłatnych
szkoleń dla członków i wolontariuszy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
Stowarzyszenie prowadziło w 2010 r. interwencje, również telefonicznie, mailowo i faksowo. Duże interwencje miały
miejsce w: Bydgoszczy, Wrocławiu i Białobrzegach.

Kontynuowano prowadzenie kampanii:
Adopcje Królików
Nie wychowuj dzieci kosztem zwierząt
Nie kupuj zwierząt na prezent
Apel Rumburaka
Akcja Szczepień
Kastracja/Sterylizacja

W 2010 r. stworzono trzy nowe kampanie:
Przeciwko Hodowlom na Mięso – od 6 marca 2010 r. w związku z ogólopolskimi protestami organizacji
prozwierzęcych dotyczącymi: sprzedaży króliczego mięsa w sieci sklepów Biedronka i apeli właścicieli ubojni
królików o zwiększenie „produkcji żywca rzeźnego króliczego”,
Akcja Śmietnik - „Króliki Królują, Nie na Śmietniku Urzędują”, zwana też Apelem Misia - od 1 lipca 2010 r., w
związku z interwencją dotyczącą nieuleczalnie chorego i starego królika przez trzy dni przebywającego na śmietniku na
warszawskiej Woli w zamkniętej klatce w największe upały,
Światowy Dzień Królika – od 26 września 2010 r. w związku z reaktywacją międzynarodowego święta i
zaszczepieniem go na polskim gruncie.

W bardzo dużej mierze rozbudowano dotychczasowe kampanie informacyjne:
Stop Futrom ze Zwierząt
Stop Testom na Zwierzętach
Edukacja Prawna o Zwierzętach

Poszerzono i kontynuowano działalność adopcyjną na terenie całej Polski. Prawie dwieście królików znalazło nowe
domy. Wiele królików wymagało operacji bądź całodobowego nadzoru lekarzy weterynarii. Wykonano wiele zabiegów
kastracji i sterylizacji, w tym zabiegi kastracji/sterylizacji 47 królików (29 kastracji, 18 sterylizacji) pochodzących z
terenu m.st. Warszawy.
Zakupiono niezbędne akcesoria: klatki, transporterki, karmę, siano i żwirek.
Stowarzyszenie promowało Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt (marzec 2010).
Z okazji Światowego Dnia Królika, 26 września 2010 r. stowarzyszenie zorganizowało przyjęcie w biurze na ul.
Ringelbluma 3 lok.21 w Warszawie.
Kontynuowano współpracę z innymi organizacjami pomagającymi zwierzętom, jak np Stowarzyszenie Empatia,
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek i Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim oraz utrzymywano kontakty z
organizacjami zza granicy – europejskimi i amerykańskimi.

W maju 2010 r. wystosowano do darczyńców stowarzyszenia apel o pomoc zwierzętom uratowanym z powodzi w
województwie mazowieckim, a w lipcu 2010 r – apel o pomoc koniom z Fundacji Centaurus.

Kontynuowano prace w ramach Koalicji dla Zwierząt, uczestnicząc w powstawaniu projektu nowej ustawy o
ochronie zwierząt.

Od 16 marca 2010 r. regularnie uczestniczono w zebraniach Forum ds Ochrony Zwierząt Województwa
Mazowieckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zebrania miały miejsce w
Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Iwona Kossowska została wybrana koordynatorem Forum.
Podczas prac w Urzędzie Wojewódzkim wprowadzono zapisy dotyczące ochrony zwierzat do Programu Współpracy
Wojewody Mazowieckiego z Organizacjami Pozarządowymi.
2 lutego 2010 r. w Warszawie w galerii sztuki Zachęta odbyła się konferencja „Strategie i efekty działań na rzecz
zwierząt”. W panelu dyskusyjnym wzięli udział Jacek Bożek - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja,
(moderator spotkania), Jacek Winiarski - Rzecznik Prasowy Greenpeace Polska i Dariusz Gzyra – Stowarzyszenie
Empatia. Przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Królikom – Iwona Kossowska – pełniła rolę operatora kamery.
11 maja 2010 r. w Warszawie w klubie Traffic odbyła się międzynarodowa konferencja „Prawne i Etyczne Aspekty
Humanitarnej Ochrony Zwierząt”. W konferencji uczestniczyły przedstawicielki stowarzyszenia – Iwona Kossowska
i Agata Białachowska. Prelegentami byli: prof. Peter Singer, prof. Maria Szyszkowska, dr Tomasz Kozłowski, dr
Katarzyna de Lazari – Radek, Cezary Wyszyński , Sonja Van Tichelen, Andrzej Majewski, Robert Maślak, Agnieszka
Sergiel, Justyna Zwolińska i Agnieszka Gruszczyńska.
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, 4 października 2010 roku, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się
konferencja „Respektowanie praw zwierząt w Polsce”, organizowana przez Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii
Prezydenta RP. Gościem honorowym była Pierwsza Dama RP - Pani Anna Komorowska. W konferencji wzięła udział
przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Królikom – Iwona Kossowska, przedstawiciele kilku innych organizacji
prozwierzęcych, a także przedstawiciele Sejmu RP, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, przedstawiciele Komendy
Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, NIK-u, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Ministerstwa
Środowiska, mediów i kultury.
Od 26 października 2010 r. Iwona Kossowska brała regularnie udział w cyklicznych panelach dyskusyjnych
organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie pt „Porozmawiajmy o zwierzętach”.
Pierwsze spotkanie prowadzili: dr Katarzyna de Lazari – Radek, dr Tomasz Kozłowski i mgr Robert Sawicki.
17 listopada 2010 r. w Warszawie w galerii Kontynenty Iwona Kossowska wzięła udział w konferencji na temat
projektu ustawy o ochronie zwierząt autorstwa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.
Stowarzyszenie podjęło decyzję o udziale po raz drugi w projekcie „Wybierz Miśka” Fundacji Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt Viva! - w ramach projektu został wydany kalendarz, a miesiącem, w którym zaprezentowano
Stowarzyszenie Pomocy Królikom został styczeń 2011.
Rozbudowywano nowy mechanizm strony www.kroliki.net wykonany przez firmę EveGroup, a oparty na autorskim
dedykowanym CMSie (zaimplementowany w czerwcu 2009).
Dokonano rozdziału internetowych zasobów stowarzyszenia na kilka niezależnych od siebie serwerów – WEBD,
IDHOSTING i IONIC, 19 lutego 2010 r. przeniesiono maile firmowe stowarzyszenia na bezpłatną platformę
google.com, co w znacznym stopniu usprawniło komunikację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stowarzyszenia.
Zrewolucjonizowano informatycznie forum dyskusyjne www.forum.kroliki.net – przeniesiono je na nowy szybki
server IONIC.PL i zastosowano nowoczesny skrypt. Na forum w dniu powstawania niniejszego sprawozdania
zarejestrowanych jest prawie 5000 osób.
Kontynuowano profil stowarzyszenia na portalu www.nasza-klasa.pl. Założono profil stowarzyszenia oraz oddzielny
profil projektu Biblioteka Praw Zwierząt i o Zwierzętach w serwisie www.facebook.com
Rozbudowano kanał Stowarzyszenia w serwisie youtube.com – TelewizjaKrolik, założony 6 października 2009 r.
Rozbudowywano profil stowarzyszenia w serwisie www.warszawa.targi.eco.pl, www.wikipedia.org,
www.worldanimal.net, www.ngo.pl i www.ammado.com
Zaprojektowano nowe wzory ulotek, plakatów, banerów i broszur w związku z powstaniem nowych kampanii oraz
rozbudową dotychczasowych.

Stowarzyszenie wzięło udział jako wystawca w następujących imprezach masowych:
II Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych(11 września 2010 r.), targi zoologiczno-botaniczne Zoo- Botanica
2010 we Wrocławiu - Stowarzyszenie przyznało tam nagrody „Produkt przyjazny królikom”, a przedstawiciel
stowarzyszenia Maciej Dzieżyc i lek. wet. Piasecki wygłosili wykład na temat królików (10-12 września 2010 r.),
festyn "Jesienna Symfonia Serc" zorganizowany w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
(12 września 2010), Ogólnopolska Akcja Adopcyjna ZooNatura w Warszawie w King Cross Praga (25-26 września
2010 r.), Światowy Dzień Królika w Warszawie (26 września 2010 r.), festyn „Wolski Korowód” zorganizowany
przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (26 września 2010).
Stowarzyszenie, wraz z wieloma innymi organizacjami uczestniczyło w ogólnopolskim proteście przeciwko
zabijaniu zwierząt na futra (25 listopada 2010).
Kontynuowano współpracę z Urzędem miasta st. Warszawy – Biurem Ochrony Środowiska -Wydziałem ds
Zwierząt. Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie o dotację w roku 2010 na leczenie i sterylizację zwierząt
bezdomnych. Kwota uzyskana to 6 500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł). Stowarzyszenie kontynuowało
uczestnictwo w Komisji Dialogu Społecznego ds Zwierząt przy Wydziale ds Zwierząt w Biurze Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy przyczyniając się do rozstrzygania wielu zagadnień dotyczących zwierząt.
Kontynuowano współpracę z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Królikom,

Iwona Kossowska

