
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok 
 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 

Przystań Ocalenie 

ul. Kombatantów 134 

43-229 Ćwiklice  

 

3.    Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą 

 

4.    Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 94.99 Z  Działalność pozostałych 

organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

5.   Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  

w systemie REGON 

 

SĄD REJONOWY W KATOWICACH 

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

Data wpisu 07-06-2013 r 

Numer KRS 0000464918 

REGON 273288257 

 

6.  Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

 

NAWA DOMINIK – Prezes 
 

Prezentacja sprawozdania finansowego 

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 

roku. 

2. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. W skład jednostki nie wchodzą 

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe.  

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości w 

niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności.  

4. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, a 

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym wg wzoru 

sprawozdania z załącznika nr 6 przeznaczonego dla jednostek, o których mowa w art. 3 



ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, z wyjątkiem spółek  

 

5.  Organizacja kontynuuje swoja działalność rozpoczęta  od 2013 roku . Nie są nam znane 

okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 

przez organizację działalności. 

  

6. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 

kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 

jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 

porównywalne.  

 

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 

 Fundacja  posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według 

wartości nominalnej. 

 Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia 

 Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia 

 Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych 

stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

środki trwałe amortyzowane są metodą liniową 

 Środki trwałe o wartości 10 000 zł umarzane są jednorazowo po wydaniu do 

użytkowania 

 Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych następuje od następnego miesiąca po 

przyjęciu tych środków trwałych do używania 

 Majątek obrotowy stanowi inwentarz żywy wyceniany według cen nabycia 

 

 

 

 

 



7. Określenie celów statutowych organizacji 

 

Celem Fundacji Przystań Ocalenie  jest: 

 

1. Podstawowym celem Fundacji jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, ekologia i 

ochrona zwierząt. Obok celu podstawowego działalność Fundacji obejmuje 

następujące cele: 

     a )Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej na rzecz obrony i 

ochrony praw zwierząt oraz kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, między innymi poprzez: 

 Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów w zakresie nowoczesnych 

metod humanitarnej hodowli zwierząt, 

 Organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych na rzecz ochrony 

zwierząt oraz ochrony środowiska, 

 Prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu metod nowoczesnej i humanitarnej 

hodowli zwierząt, 

 Zakładanie i prowadzenie punktów widokowych dla obserwacji zwierząt w 

naturalnym środowisku, 

 Zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dla wszystkich gatunków zwierząt, 

 Zakładanie i prowadzenie specjalistycznych gospodarstw rolnych utrzymujących 

wszystkie gatunki zwierząt, 

 Finansowanie projektów, rzeczy i produktów proekologicznych, 

 Tworzenie, finansowanie i realizacje projektów mających na celu szeroko rozumianą 

promocję ochrony zwierząt, ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzacji  

innych celów Fundacji poprzez:     

 - Reklamę medialną                                                                                                                                    

- Reklamę wizualną 

 Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi,                      

samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu 

Drogowego i innym w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze 

zwierzętami: 

- stworzenie mobilnych odpowiednio przeszkolonych inspektorów ściśle 

współpracujących z terenowymi jednostkami służb mundurowych, 



- tworzenie punktów kontroli warunków transportów zwierząt z możliwością 

ich przeładowania, 

 Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz                       

państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów 

dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów 

prawnych. 

 Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach badawczych,                    

zebraniach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych poświęconych                       

ochronie zwierząt oraz zagadnieniom w zakresie ekologii, 

 Pozyskiwanie dotacji Unii Europejskiej, 

 Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi  się 

ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa  wobec 

nich, 

 Promocja wykorzystania ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, 

 Promocja rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, 

 Współpraca z gminami w sprawie rozwiązania problemu bezpańskich zwierząt. 

       b) Działalność charytatywną poprzez: 

 Wspieranie utrzymania działalności przytuliska dla koni oraz innych zwierząt  

 Przystań Ocalenie, 

 Wykup i utrzymanie zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, chorych, maltretowanych, 

niezdolnych do pracy lub dalszego użytkowania, 

 Diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja uratowanych zwierząt, 

 Zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, gospodarskich, 

egzotycznych i dzikich 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję zdrowia w 

szczególności poprzez rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z deficytami 

rozwojowymi poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie 

placówek oświatowych, 

     c ) Przeciwdziałanie patologiom społecznym za pomocą resocjalizacja dzieci i 

młodzieży po przez pracę i opiekę nad zwierzętami w schroniskach, 

      d )Współpraca z zakładami karnymi w zakresie uwrażliwiania osób skazanych 

poprzez pracę na rzecz zwierząt oraz bezpośredni kontakt z uratowanymi zwierzętami, 

       e) Współpraca z zakładami poprawczymi i ośrodkami szkolno- wychowawczymi w 



zakresie uwrażliwiania wychowanków poprzez pracę na rzecz zwierząt oraz 

bezpośredni kontakt z uratowanymi zwierzętami, 

       f) Promocję i organizację wolontariatu. 

      g)  Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu odpowiednim 

organom może pomóc w ukaraniu osób znęcających się nad zwierzętami oraz 

występowanie z wnioskiem  o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo  wobec 

zwierząt. 

      2. Działalność wymieniona w pkt. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji a                

 cele realizowane są na rzecz ogółu społeczności. 

  

 


