
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok.

Projekt Sprawozdania przedstawiła zebranym Prezes Stowarzyszenia, wyjaśniając, że z ponieważ 
nie dysponuje pełnymi danymi finansowymi, to przedstawi jedynie projekt sprawozdania o 
charakterze opisowym, natomiast pełne sprawozdanie zostanie przedstawione do przyjęcia 
członkom Stowarzyszenia na następnym Walnym Zgromadzeniu - w dniu 28 czerwca.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim
z dnia 24 maja 2014 r.
odnośnie działalności Stowarzyszenia w 2013 r.

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 2013 r.
Agata Budek – Prezes
Magdalena Piekarek – Wiceprezes ds. adopcyjnych
Małgorzata Biedrzycka – Wiceprezes ds. finansowych

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w 2013r.
Paweł Korulczyk - Przewodniczący
Małgorzata Witkowska – Zastępca przewodniczącego 
Maria Górzyńska - Sekretarz

Członkostwo w stowarzyszeniu:
W dniu 1 stycznia 2013 r. stowarzyszenie liczyło 61 członków zwykłych i 1 wspierającego.
W dniu 31 grudnia 2013 r. stowarzyszenie liczyło 68 członków zwykłych i 1 członka wspierającego.
W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania (24 maja 2014 r.) stowarzyszenie liczy 64 członków 
zwyczajnych i 1 członka wspierającego.
W dniu 1 stycznia 2013 mieliśmy 30 wolontariuszy. W dniu 31 grudnia 2013 roku było ich 41.
Na dzień 24 maja 2014 roku w naszych szeregach jest 40 wolontariuszy.

Finanse stowarzyszenia:
Z uwagi na dynamiczny rozwój stowarzyszenia i sporą liczbę naszych podopiecznych, wciąż brakuje
niektórych faktur z roku 2013, więc sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostanie przygotowane 
przez księgową pod koniec czerwca i dopiero wtedy zapoznamy się z dokładnymi danymi. Ze 
wstępnych obliczeń wynika, że na konto SPŚM wpłynęło 43 206,98 zł, w tym np.:
9 278,45 zł za cegiełki tj. kalendarze, długopisy itd.
23 553,62 zł za darowizny i datki,



7 834,91 zł za zbiórki,
2 485,00 zł za opłaty członkowskie i wpisowe.
A wydaliśmy 43 080,82 zł w tym np.:
23 496,01 zł za usługi lekarsko-weterynaryjne,
3 992,24 zł za artykuły zoologiczne,
1 362,84 zł za artykuły medyczne i leki,
2 606,40 zł za usługi pocztowe,
2 460,00 zł za usługi księgowe,
277 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 2013 r. były wydawane na:
- bezpośrednią pomoc świnkom morskim: leczenie i operacje, zakup karm i akcesoriów (klatki, 
żwirek, poidełka, miseczki, paśniki),
- 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,

Działalność stowarzyszenia w roku 2013:
Stowarzyszenie kontynuowało akcję „Nie kupuj! Adoptuj!”

Niestety z powodu braku chętnych Grupa Interwencyjna prowadziła ograniczone działania 
interwencyjne, głównie służąc poradą prawną poprzez telefon i e-mail. Jednakże i w roku 2013 
pojawiły się większe interwencje. Wielokrotnie SPŚM musiało przejąć opiekę nad zaniedbanymi i 
porzuconymi zwierzętami. W Lesznie koło Poznania przejęliśmy 5 porzuconych świnek w lesie. W 
Warszawie znaleziono 7 świnek w piwnicy. A w rzeszowskim schronisku pojawiło się 13 
porzuconych świnek z terenu ogródków działkowych. Nad wszystkimi zwierzętami SPŚM przejęło 
pieczę. Wyleczyło i oddało do adopcji. 

Rozpoczęliśmy naszą drugą sprawę sądową – smutna historia Łapka-Golluma. Obecnie zawieszona 
przez policję z powodu oczekiwania na opinię z Kliniki Małych Zwierząt Egzotycznych przy SGGW.

W roku 2013 stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z jednym z warszawskich laboratoriów 
wykorzystującym zwierzęta do badań medycznych. Zgodnie z nowym prawem „materiał 
doświadczalny” w postaci zwierząt, które nie zagrażają środowisku należy oddać do adopcji. W 
ubiegłym roku ze wspominanego źródła odebrano około 70-80 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 2013
Piknik sportowo-rekreacyjny „Uśmiechnij się na Piaskach” w Warszawie w Parku Olszyna
Ursynów Dobry dla Zwierząt
Symfonia Serc
Zoobotanica Wrocław 2013

Wywiady i obecność stowarzyszenia w mediach:
Wywiad telewizyjny na stoisku podczas imprezy Polcon 2013
Program telewizyjny o świnkach morskich w telewizji TVP.Info pożyteczni.pl 

Inna działalność:
Kontynuowaliśmy współpracę z innymi organizacjami pomagającymi zwierzętom, jak np. Fundacja 
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, Fundacja „Przygarnij królika” i Stowarzyszenie Pomocy Królikom.

Profil SPŚM na facebook'u rozwija się bardzo dynamicznie, mamy coraz więcej polubień. Na dzień 
24 maja 2014 roku stan naszych fanów wynosi 3.953.

Zaprojektowano nowe wzory ulotek, plakatów, banerów i broszur w związku z powstaniem nowych
kampanii oraz rozbudową dotychczasowych. Do naszego grona dołączyła artystka o nicku 
kakazuma, która tworzy niezapomniane rysunki obecnie charakterystyczne dla naszego wizerunku.

W 2013 roku ruszyła również nowa strona www, która nadal ma pewne niedoróbki, ale 
sukcesywnie jest rozbudowywana. Zbieramy bardzo pochlebne opinie na temat nowej szaty 
graficznej, więc warto było czekać. Projekt wykonała za darmo nasza członkini o nicku goomisia.

W lipcu 2013 nastąpiło przeciążenie serwera co spowodowało zawieszenie forum internetowego 
naszej organizacji. Dzięki pomocy naszych informatycznych członkiń o nickach guitargirl, Panna Fiu
Fiu, goomisia i ruby postawiono nowe forum. Prace nad odzyskaniem części danych ze starego 
forum wciąż trwają.

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.

Zainicjowana kilka lat temu loteria „Daj Piątaka na Świniaka” nadal odbywa się średnio raz na 
miesiąc. Do tego doszły akcje „Złotóweczka” czy też „Świnkołajki”. 667,05 zł zebraliśmy podczas 
akcji „Złotóweczka”, a podczas „Świnkołajek” uzbieraliśmy 729,33 zł dla naszych podopiecznych.

W imieniu Zarządu, raport sporządziła
Agata Budek
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim


