
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Psów Północy OKIEM 

WILKA za rok 2018 

Stowarzyszenie na Rzecz Psów Północy OKIEM WILKA

Ul. 1 Maja 38/72

41-200 Sosnowiec

KRS  0000618313 

REGON  364483150

NIP 6443517610

Raiffeisen POLBANK Polska S.A. nr rachunku:74175000120000000033466487

ZARZĄD:

Prezes: Anita Czech

Wiceprezes: Małgorzata Wójcik

Skarbnik: Justyna Balcerowicz

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: Małgorzata Maciejewska

Sekretarz: Magdalena Zimoląg

Członek : Katarzyna Łukaszewska

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia 

jest miasto Sosnowiec. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1.  Celami Stowarzyszenia są:

1.1 Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi, oraz 

zapewnienie im właściwej opieki.

1.2 Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym w tym skrzywdzonym 

i  bezdomnym.

1.3 Udzielanie pomocy schroniskom i osobom fizycznym, które niosą pomoc zwierzętom 

bezdomnym.

1.4 Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej przez:

2.1 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Bezpośrednią pomoc dla zwierząt bezdomnych, chorych 

i skrzywdzonych, w szczególności psów ras północnych i psów w typie tych ras. )



      Psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia mają zapewnione: 

      2.1.1. Bezpieczne schronienie.

      2.1.2. Leczenie i diagnozowanie.

      2.1.3. Pomoc behawioralną w przypadku psów problematycznych.

2.2 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz 

schronisk dla zwierząt. Szkolenie wolontariuszy i promowanie ich działań. )

2.3 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt przez wyszukiwanie dla nich 

odpowiednich opiekunów.

2.4 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi 

zwierząt.)

2.5 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez 

współpracę z właściwymi instytucjami państwowymi i innymi organizacjami.)

2.6 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu 

terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.)

2.7 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów 

dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym 

związanych i ich opiniowanie.)

2.8 Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

(Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.)

2.9 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz 

imprez sportowych promujących aktywny tryb życia.)

2.10 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Prowadzenie aukcji internetowych na cele statutowe.)

2.11 Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Działalność wydawniczą.)

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej przez:

3.1 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. (Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz 



imprez sportowych promujących aktywny tryb życia.)

3.2 Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Działalność wydawniczą.)

W roku 2018 zostały podjęte następujące działania, zmierzające do realizacji celów statutowych:

• Bezpośrednią pomoc dla zwierząt bezdomnych, chorych i skrzywdzonych, 

w szczególności psów ras północnych i psów w typie tych ras.

• Styczeń – wizyta kontrolna Sybira- pies przebywający w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Rudzie Śląskiej, ze zmianami skórnymi w obrębie powiek, podejrzenie 

choroby autoimmunologicznej.

• Styczeń – sesja fotograficzna psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie 

Śląskiej.

• Styczeń – zakup karmy rybnej dla Sybira, chorego psa ze Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Rudzie Śląskiej.

• Luty – rozpoczęcie pracy z suczką owczarka niemieckiego -Gaja ze Schroniska 

Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej. Suczka miała ogromne problemy 

behawioralne.

• Kwiecień – sterylizacja suczki Winter.

• Kwiecień – założenie wydarzenia Balto- chorego psa, który został adoptowany. 

Choroba psa okazała się bardzo rozległa i diagnostyka bardzo kosztowna.

• Kwiecień – zakup kremu ochronnego z pantenolem na nos dla psa Sybira.

• Kwiecień- zakup karmy dla Sybira.

• Maj – dalsza diagnostyka Sybira, chorego psa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Rudzie Śląskiej. Zeskrob, posiew, wycinek pobrany do badań histo-patologicznych, 

szycie rozciętego palca.

• Maj- socjalizacja problematycznej suczki Tani- pies ze Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Rudzie Śląskiej- suczka została zabrana na spacer i psi wybieg z psami 

członków stowarzyszenia

• Maj – wizyta w hotelu u psa Axela i sesja fotograficzna.

• Czerwiec – wizyta weterynaryjna suczki Lajki -starsza, zaniedbana suczka ze 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej– usuwanie zębów, czyszczenie, 

usuwanie guzków z listwy mlecznej, badanie krwi – morfologia i biochemia (profil 

geriatryczny z tarczycą)



• Czerwiec – wizyta psa Sybira, chory pies  ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Rudzie Śląskiej , u okulisty.

• Lipiec – dalsza diagnostyka psa Sybira

• Lipiec – zakup kropli na kleszcze dla Axela- pies przebywający w hoteliku dla zwierząt

• Lipiec – początek suplementacji  witaminami i olejem z wątroby z rekina -pies Sybir.

• Lipiec - zakup karmy rybnej dla Sybira

• Sierpień – zakup maści optimmune dla Sybira

• Sierpień – diagnostyka starszego psa ze  Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Rudzie Śląskiej – Hagrida- morfologia z biochemią, profil geriatryczny, tarczyca

• Sierpień- poszukiwania zaginionej suczki Shendi, suczka uciekła dzień po adopcji. 

Poszukiwania w terenie, plakatowanie, wydarzenie, promocja informacji nt zaginięcia 

na fb, sprawdzanie informacji nt podobnych psiaków zgłaszanych przez ludzi.

• Sierpień – dodanie psa Yaspera do wydarzenia schroniskowych weteranów- Ajszy 

i Aresa- czarnych psów długo poszukujących domu.

• Wrzesień – zakup maści optimmune dla Sybira.

• Wrzesień- kontrola weterynaryjna psa Sybira, czyszczenie zębów, usunięcie 

pękniętego zęba, przycinanie pazurów.

• Październik – zakup maści optimmune dla Sybira.

• Październik – rozpoczęcie kilkumiesięcznej pomocy w socjalizacji suczki Sary ze 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej .

• Listopad – wizyta w klinice w Katowicach z psem Sybirem. Pies miał biegunkę z krwią, 

wymioty, był apatyczny.

• Listopad – zakup maści optimmune dla psa Sybira.

• Grudzień- sesja zdjęciowa psów schroniskowych z dziećmi. W sesji wzięły udział psy ze 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej – Ares, Ajsza , Nika.

• Grudzień – zakup maści optimmune dla psa Sybira.

• Grudzień- zakup karmy dla Sybira.

• Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz 



schronisk dla zwierząt. Szkolenie wolontariuszy i promowanie ich działań.

• Styczeń – zamieszczenie informacji na profilu stowarzyszenia dotyczącej wolontariatu.

• Kwiecień- zamieściliśmy informację na profilu stowarzyszenia dotyczącej wolontariatu 

w schronisku i pracy z psami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej.

• Lipiec- spotkanie z wolontariuszami wyprowadzającymi psy ras północnych 

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej. Dyskusja 

nt. Bezpieczeństwa, lepszego przepływu informacji, szkoleń.

• Lipiec – założenie grupy WOLONTARIAT SCHRONISKOWY OKIEM WILKA mającej na 

celu ujednolicenie działań,  szybszego przepływu informacji w grupie, łatwiejszej 

oceny psów i tym samym lepszej pracy z nimi.

• Sierpień – podpisanie umowy wolontariackiej z osobą pomagającą w spacerach 

schroniskowych.

• Grudzień – zamieszczenie na profilu postu z okazji DNIA WOLONTARIUSZA 

i zaproszenie do wolontariatu .

• Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt przez wyszukiwanie dla nich odpowiednich 

opiekunów.

• Luty – ogłoszenie Axela , psa w typie rasy Alaskan Malamute na stronie Fundacji 

Adopcje Malamutów.

• Marzec- utworzenie wydarzenia Winter- suczki prywatnych osób, która szukała 

nowego domu.

• Marzec – ogłoszenie Aresa – psa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie 

Śląskiej, pies został porzucony przez opiekuna i nie potrafił odnaleźć się w schronisku. 

Promocja psa przez zaprzyjaźnione organizacje FAM, Wegetyka, Szajka Szarego Wilka.

• Maj – zamieściliśmy apel na profilu stowarzyszenia z prośbą o dom tymczasowy dla 

psa Sybira- chory pies ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej. Apel 

był ponawiany.

• Maj – utworzyliśmy wydarzenie Lajki – starszej, zaniedbanej suczki ze Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej.

• Lipiec – wznowiliśmy cykl PSIAKI Z NASZEJ PAKI promujący psy ze Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt nie będące pod opieką stowarzyszenia.

• Sierpień – dodaliśmy Yaspera do wydarzenia Ajszy i Aresa jako kolejnego czarnego 

psa, który ma mniejsze szanse na dom z uwagi na kolor sierści.



• W  roku 2018 roku nowe domy znalazło 15 psów.

• Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi zwierząt.

• W roku 2018 psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia były poddawane 

sterylizacji/kastracji. Wykonano 1 zabieg sterylizacji (Winter).  Psy wydawane 

do adopcji ze schroniska były poddawane zabiegom przez schronisko.

• Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę 

z właściwymi instytucjami państwowymi i innymi organizacjami.

• Marzec – zamieściliśmy na profilu post dotyczący współpracy z innymi organizacjami 

zajmującymi się psami ras północnych. Post wyjaśniał procedury adopcyjne – spójne i

ogólnie przyjęte przez wszystkie organizacje. 

• Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego 

zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.

• Luty- przekazanie karmy i podkładów higienicznych, przekazanych przez grupę OKIEM 

WILKA Skład, dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej.

• Czerwiec – udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu.

• Wrzesień - zbiórka darów i karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie 

Śląskiej 

• Listopad – zamieszczenie na profilu apelu o psie ubranka dla psów ze schroniska.

• Występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw 

zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych 

i ich opiniowanie.

• Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.

• Kwiecień – zamieściliśmy post na profilu stowarzyszenia z okazji Światowego Dnia 

Bezdomnych Zwierząt w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem 

bezdomności.

• Kwiecień – zamieściliśmy post na profilu dotyczący zabezpieczenia psów przed 

kleszczami.

• Kwiecień – zamieściliśmy post na profilu stowarzyszenia dotyczący DNIA ZIEMI.



• Grudzień – zamieściliśmy post na profilu ZWIERZĘ TO NIE PREZENT, przeciwko 

kupowaniu zwierząt na prezenty pod choinkę.

• Grudzień – zamieściliśmy informację na profilu dotyczącą tego jak przygotować psa do 

Sylwestra.

• Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez 

sportowych promujących aktywny tryb życia.

*  Luty – udział członków stowarzyszenia i wolontariuszy OKIEM WILKA w nocnym 

dogtrekkingu „III Bieg po ćmoku” w Katowicach. Wzięły udział trzy psy ze Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej – Ajsza, Ares, Yasper.

*  Wrzesień – udział członków stowarzyszenia i wolontariuszy OKIEM WILKA 

w dogtrekkingu w Zabrzu. Wzieły udział trzy psy ze Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Rudzie Śląskiej – Ajsza , Meru i Ares.

* Wrzesień – udział wolontariuszy OKIEM WILKA w dogtrekkingu w Tychach. Wzięły udział 

trzy psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej – Ajsza, Meru 

i Yasper.

* Wrzesień -udział wolontariuszy OKIEM WILKA w dogtrekkingu w Jastrzębiu Zdroju. 

Wzięły udział trzy psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej –

Ares, Meru i Ajsza.

*Wrzesień- druga edycja rywalizacji endomondo „Spójrz na świat OKIEM WILKA”

* Wrzesień – zorganizowanie spaceru po Beskidach w którym wzięły udział adopcyjniaki 

będące już w nowych domach jak również psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Rudzie Śląskiej czekające na dom – Meru, Skiper, Yasper, Ajsza.

* Wrzesień – udział wolontariusza z psem schroniskowym- Ajsza na dogtrekkingu 

w Brandysówce.

• Prowadzenie akcji internetowych na cele statutowe.

• Sierpień – członek stowarzyszenia wziął udział w ZŁOMBOLU – cel promocji 

stowarzyszenia I promocji adopcji.

• Grudzień – postawienie strony OKIEM WILKA.

• W roku 2018 wielokrotnie udostępnialiśmy informacje dotyczące  FANIMANI 

i możliwości  wsparcia stowarzyszenia przy okazji zakupów.



• W roku 2018 przeprowadziliśmy 2 zbiórki publiczne.

W roku 2018 odbyło się 5 Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia na Rzecz Psów Północy 

OKIEM WILKA. 

W roku 2018 uzyskaliśmy status opp.

Z listy członków stowarzyszenia zostały wykreślone 2 osoby.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie na Rzecz Psów Północy OKIEM WILKA uzyskało 

przychód: 18 394,41zł

W okresie sprawozdawczym fundacja poniosła koszty: 10 109,30zł

Zysk z działalności statutowej: 6 395,41zł

Koszty ogólnego zarządu: 1 805,70zł

Zysk z działalności operacyjnej: 1 141,66zł

Przychody finansowe: 28,62zł

Wynik finansowy Stowarzyszenia: 1 170,28zł


