
Sprawozdanie merytoryczne 

Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim 

Z dnia 23 maja 2015r 

odnośnie działalność Stowarzyszenia za rok 2014 

 
 
 
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 2014 r. uległ zmianie dwukrotnie. Aktualny zarząd: 
Monika Chomentowska-Gluza – Prezes 
Andżelika Tydelska – Wiceprezes ds. adopcyjnych 
Małgorzata Biedrzycka – Wiceprezes ds. finansowych 
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w 2014r. 
Paweł Korulczyk - Przewodniczący 
Agnieszka Deptuła - Skarszewska – Zastępca przewodniczącego  
Dorota Żywno- Sekretarz 
 
Członkostwo w stowarzyszeniu: 
 
W dniu 1 stycznia 2014 r. stowarzyszenie liczyło 68 członków zwykłych i 1 
wspierającego. 
W dniu 31 grudnia 2014 r. stowarzyszenie liczyło 64 członków zwykłych. 
W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania (23 maja 2014 r.) stowarzyszenie liczy 
60 członków zwyczajnych. 
W dniu 1 stycznia 2014 mieliśmy 41 wolontariuszy. W dniu 31 grudnia 2014 roku było 
ich 42.Na dzień 23 maja 2014 roku w naszych szeregach jest 45 wolontariuszy. 
 
 
 
 



Finanse stowarzyszenia: 
 
Z obliczeń wynika, że na konto SPŚM wpłynęło 64136,4 zł, w tym np.: 

20305,61zł za darowizny i datki, 
10223,96 zł za zbiórki, 
2514 zł za opłaty członkowskie i wpisowe. 
 

A wydaliśmy 55468,06zł w tym np.: 

11491,71 inne w tym allegro, koszty produkcji gadżetów 
33820,22 zł za usługi lekarsko-weterynaryjne, 
2628,29 zł za artykuły zoologiczne, 
1676,17 zł za artykuły medyczne i leki, 
3142,67 zł za usługi pocztowe, 
2 460,00 zł za usługi księgowe, 
249 zł za usługi bankowe. 
 
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 2014 r. były wydawane na: 
 
- bezpośrednią pomoc świnkom morskim: leczenie i operacje, zakup karm, 
- transport świnek morskich, karm i akcesoriów (klatki, transportery), 
- materiały edukacyjne, plakaty i ulotki, roll – upy 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, 
 
Sponsorzy: 
 
Od lutego 2014r współpracujemy z firmą Niezłe Ziółko, za pośrednictwem której chętni 
mogą robić zakupy dla Stowarzyszenia, a koszty przesyłki pokrywa firma. 
 
Od kwietnia 2014r, współpracujemy z firmą Herbal Pets, która co miesiąc na własny 
koszt wysyła paczkę ziół do wskazanego przez nas domu tymczasowego. 
Szacunkowa wartość przesyłki to około 150zł 
 
Od lipca współpracujemy ze sklepem Hipcio, za pośrednictwem którego chętni mogą 
robić zakupy dla Stowarzyszenia, a koszty przesyłki pokrywa firma. W 2014 roku 
zakupiono dla Stowarzyszenia dary na łączną kwotę 592,61zł. Dodatkowym 
podarunkiem od firmy jest comiesięczna paczka karmy CN 10kg, również przesyłana 
na koszt sklepu. 
 
 
Działalność stowarzyszenia w roku 2014: 
 
W 2014 roku Stowarzyszenie odebrało około 450 świnek.  



Odbieraliśmy zwierzaki: 

od osób prywatnych 
od gadziarzy 
ze sklepów zoologicznych 
z lecznic 
z laboratoriów 
z SPK 
z Fundacji Głodny Pies 
ze schroniska we Wrocławiu 
ze schroniska w Bielsku-Białej 
ze schroniska w Koszalinie 
z interwencji Straży Miejskiej (w tym jeden chomik) 
z Azylu dla królików 
z pseudohodowli "akcja Opole" 
z interwencji Vivy (Balkonetka) 

 
Stowarzyszenie kontynuowało akcję „Nie kupuj! Adoptuj!” 
 
Niestety z powodu braku chętnych Grupa Interwencyjna zawiesiła działalność.  
 
W lecie 2014 z powodzeniem udało nam się odebrać od gadziarza 54 świnki, w trzech 
rzutach,( tzw: „świnki z Opola”). Akcja ta doprowadziła do likwidacji pseudohodowli. 
 
W listopadzie znaleziono we Wrocławiu na śmietniku 7 świnek. Zostały przekazane 
pod opiekę naszych wolontariuszy. Po urodzeniu i odchowaniu młodych zostały 
oddane do adopcji. 
 
Nad wszystkimi zwierzętami SPŚM przejęło pieczę. Wyleczyło i oddało do adopcji.  
 
Sprawa Łapka – Golluma została umorzona. 
 
W roku 2014 stowarzyszenie kontynuowało współpracę z jednym z warszawskich 
laboratoriów wykorzystującym zwierzęta do badań medycznych. W  ubiegłym roku ze 
wspominanego źródła odebrano około 90 świnek różnej płci. Większość wymagała 
opieki weterynaryjnej i leczenia. 
 
Kontynuowaliśmy współpracę z Komisją Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony 
Środowiska, Wydziałem ds. Zwierząt przy Urzędzie miasta st. Warszawy. 
 
Grupa Adopcyjna rozszerzyła swoje struktury i sprawnie wydała wiele świnek do 
adopcji. Poprzez telefony adopcyjne i e-mail adopcyjny informujemy zainteresowanych 
o procesie adopcyjnym i umowach. 
 
Stowarzyszenie wzięło udział w okresie letnim w kilku wydarzeniach: 
Polcon 2014 
Avangarda 9 
„Pestka ma kota na punkcie zwierząt” Poznań 
Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych Poznań 
Ursynów Dobry dla Zwierząt 
Symfonia Serc 



Zoobotanica Wrocław 2014 
Planszówki na Narodowym 
 
Wywiady i obecność stowarzyszenia w mediach: 
Artykuł na portalu eco-cafe.pl http://www.ecocafe.pl/na-ratunek-swinkom 
 
Kontynuowaliśmy współpracę z innymi organizacjami pomagającymi zwierzętom, jak 
np. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w Polsce, Fundacja „Przygarnij królika” i Stowarzyszenie Pomocy 
Królikom, 
 
Na prośbę jednej z członkiń Viva! przeprowadziła interwencję na jednym z 
warszawskich osiedli, zdejmując świnkę z balkonu w czasie mroźnej pogody. Świnka 
trafiła pod naszą opiekę, natomiast Viva! wszczęła sprawę o odebranie zwierzęcia w 
trybie administracyjnym. 
 
Profil SPŚM na facebook'u rozwija się bardzo dynamicznie, mamy coraz więcej 
polubień. Na dzień 24 maja 2014 roku stan naszych fanów wynosi 6789 
 
Jak co roku, zorganizowaliśmy konkurs na Kalendarz Świnkowy, który cieszy się coraz 
większym powodzeniem i udaje się nam zebrać coraz więcej funduszy z tej akcji. 
 

W imieniu Zarządu, raport sporządziła 
Monika Chomentowska - Gluza 
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim 
 


