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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 
Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS 

za okres 20.05.2008 r. – 31.12.2008 r. 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
  
Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS jest pozarządową organi-

zacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocła-

wiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr  0000304548. 

Numer REGON 020758359 

Numer Identyfikacji Podatkowej 693-213-05-89 

GSPZ AMICUS jest stowarzyszeniem niedochodowym, którego przedmiotem działal-

ności jest ochrona zwierząt, przeciwdziałanie okrucieństwu i kształtowanie właści-

wych postaw ludzi do świata zwierząt. 

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 23 grudnia 2008 r. 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

Skład Zarządu od 20 maja do 31 grudnia 2008 r. 

1. Prezes – Maria Zięba 

2. Wiceprezes – Karolina Telwikas 

3. Skarbnik – Aneta Ciećko 

4. Sekretarz – Karolina Bednarczyk 
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Skład Komisji Rewizyjnej od 20 maja do 31 grudnia 2008 r. 

1. Członek – Katarzyna Pędzisz 

2. Członek – Monika Woźniak 

3. Członek – Agnieszka Wójcik 

 

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:  

» Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc  

w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania.  

» Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do dobra 

narodowego. 

» Ścisła współpraca z organami samorządowymi w celu utworzenia na terenie Mia-

sta Głogowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz pogotowia dla zwierząt 

czynnego całą dobę.  

» Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i prawa  

w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie 

z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwie-

rząt i środowiska. 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

» Wykazywanie czynnej postawy przy zwalczaniu wszelkich przejawów okrucieństwa 

wobec zwierząt w postaci działań bezpośrednich w ich obronie oraz niesienie im 

wszechstronnej pomocy.  

» Współpracę z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi, 

samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Dro-

gowego i in. w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze 

zwierzętami.  
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» 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. 

» Tworzenie i realizacja programów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,  

w tym szczególnie w zakresie zwierząt bezdomnych.  

» Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt 

między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji 

zwierząt oraz przeciwdziałania niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt nie-

gospodarczych (towarzyszących).  

» Propagowanie i wdrażanie idei niewielkich przytulisk i schronisk dla bezdomnych 

zwierząt.  

» Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz 

państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów doty-

czących zwierząt i aktywne uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów praw-

nych.  

» Podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania mło-

dzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.  

» Organizowanie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony 

ich środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydaw-

nictw.  

» Prowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych na rzecz zwierząt poprzez 

organizowanie imprez kulturalnych, festynów, koncertów, wystaw, galerii, poka-

zów, konkursów oraz udział w tego typu imprezach organizowanych przez inne 

podmioty.  

» Współpracę z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się 

ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec 

nich.  
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Historia powstania Stowarzyszenia 

 

Myśl o utworzeniu lokalnego stowarzyszenia pomagającego zwierzętom na terenie 

Głogowa i okolic, zakiełkowała w głowach kilku osób równocześnie, a forum jedne-

go z głogowskich portali informacyjnych stało się skrzynką kontaktową tych niespo-

kojnych umysłów. W grudniu 2006 r. zorganizowano pierwsze spotkanie zaintereso-

wanych utworzeniem stowarzyszenia. Wtedy też powstała nazwa Głogowskie Sto-

warzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS i ogólny zarys naszej działalności. Na kolej-

nym spotkaniu powstał regulamin stowarzyszenia zwykłego. Kolejne spotkania to  

kolejne, nowe osoby chętne do działania na rzecz zwierząt. Bardzo szybko powstało 

forum internetowe, które stało się naszym wirtualnym miejscem kontaktów, zgłoszeń  

i wymiany doświadczeń [www.stowarzyszenieamicus.fora.pl]. Po próbie czasu dzia-

łacze AMICUSa postanowili wystąpić o rejestrację stowarzyszenia w sądzie w celu 

przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie posiadające osobowość 

prawną. Regulamin zamieniono na Statut. Papiery rejestracyjne stowarzyszenia prze-

szły długą drogę, ginąc i odnajdując się, by w końcu po niemalże 1,5 roku uzyskać w 

dniu 20 maja 2008 r. naszą rejestrację w KRS pod nr 0000304548. Następnym etapem 

było uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co udało się osiągnąć  

23 grudnia 2008 r. W wyniku uzyskania statusu OPP po 30 listopada, stowarzyszenie 

będzie upoważnione do zbierania wpłat z 1% dopiero z rozliczeń podatkowych za 

2009 rok. 

 

 

Działania Stowarzyszenia w 2008 roku: 

 

1. Czynna współpraca z władzami gminy miejskiej w celu utworzenia schroniska dla 

bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Do czasu powstania schroniska 

członkowie stowarzyszenia pomagali w prowadzeniu azylu tymczasowego dla 

psów, prowadzonego przez miasto i gminę wiejską. 

2. Kampania adopcyjna bezdomnych zwierząt – znajdowanie nowych domów dla 

psów i kotów przebywających w azylu bądź w domach tymczasowych. Dzięki 

tym akcjom w 2008 roku udało się znaleźć domy dla 80 kotów oraz 14 psów. Po-
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mocą przy akcjach adopcyjnych służyły lokalne rozgłośnie radiowe, bez których 

niejedno psie czy kocie życie zakończyło by się tragicznie – ogłoszenia podawa-

ne w radio często czynią cuda. 

3. W celu zmniejszenia bezdomności zwierząt przeprowadzono akcję sterylizacji 

bezdomnych psów i kotów przebywających w azylach, domach tymczasowych 

oraz kotów wolnobytujących. Wykonano 18 sterylizacji samic i 11 kastracji sam-

ców. Ogromne podziękowania należą się tutaj wielu głogowskim lekarzom wete-

rynarii (a nawet jednej już legniczance), którzy często okazują nam i chorym 

„bezdomniakom” bezinteresowną pomoc. 

4. Stowarzyszenie AMICUS prowadziło również działalność edukacyjną poprzez po-

gadanki w szkołach i przedszkolach, drukując ulotki i materiały edukacyjne.  

W okresach „wrażliwych” występowało z apelami:  

− zimą o pomoc w jej przetrwaniu zwierzętom bezdomnym,  

− w okresie świąt zimowych o przemyślany zakup zwierzaka jako prezentu,  

− latem o nieporzucanie zwierząt na czas wakacji. 

5. GSPZ AMICUS walczyło razem z Powiatowym Inspektorem Weterynarii (niekiedy 

również przy wsparciu Policji) o prawa zwierząt na terenie miasta i gminy Gło-

gów. Interwencje podejmowane były w sprawach niehumanitarnego traktowa-

nia zwierząt domowych, bezdomnych oraz gospodarskich. 

6. Przeprowadzono akcje zbiórki kocy i karmy w głogowskich szkołach. Dary prze-

kazano karmicielom kotów wolnobytujących oraz do psiego azylu. 

 

 
 
Zarząd: 

Prezes Maria Zięba 

Wiceprezes Karolina Telwikas 

Skarbnik Aneta Ciećko 

Sekretarz Karolina Bednarczyk 

 


