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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2009r. 

 

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o 
Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi 
zmianami), przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek za 2009rok. 

 
I. Dane na temat organizacji 
1) Pełna nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek 
2) Forma prawna: Stowarzyszenie 
3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowy KRS 0000332718. 
4) Data wpisu do rejestru 2009-07-08 
5) Numer NIP 9571023163 Regon 220830406 
6) Dokładny adres: 80-423 Gdańsk, ul. B. Chrobrego 51/5 
7) Kontakt tel. +48 883 324 684 
8) e-mail: spf@spf.org.pl 
9) Nazwa banku i numer konta: Volkswagen Bank Polska S.A. 
50 2130 0004 2001 0489 5207 0001 
10)Dane dotyczące Zarządu 
 
Skład Zarząd: 
1. Prezes Zarządu – Aleksandra Godzina 
2. Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Olesiejuk 
3. Skarbnik – Janusz Kusiński 
4. Członek Zarządu - Gabriela Abramczuk 
5. Członek zarządu- Agnieszka Marszycka 
  
Komisja Rewizyjna: 
1. Przewodnicząca - Barbara Kysiak 
2. Anna Banasiak 
3. Aleksandra Gładysz 
 
11) Określenie celów statutowych stowarzyszenia 

Celami Stowarzyszenia są:  

1. Dobroczynność. 
2. Prowadzenie akcji adopcyjnych fretek.  
3. Propagowanie wiedzy o fretkach.  
4. Kształtowanie i promowanie prawidłowej opieki nad fretkami.  
5. Publikowanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat wiedzy o 

zwierzętach, a w szczególności fretkach.  
6. Działania na rzecz zapobiegania niekontrolowanemu i niewłaściwemu 

rozmnażaniu fretek poprzez propagowanie kastracji.  
7. Działania mające na celu doprowadzenie do uznania ukończonego 8 

tygodnia życia za dolną granicę wieku odstawienia fretek od matki.  
8. Dążenie do zakazu handlu fretkami w sklepach i na targowiskach.  



2 
 

9. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności 
fretek, oraz obrony ich praw.  

10.Przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu zwierząt, w szczególności fretek.  
11. Działania na rzecz ochrony środowiska.  
12. Działania na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt, w szczególności 

fretek.  
13. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa 

poprzez ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom, a w szczególności 
fretkom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw 
zwierzęcia jako pokrzywdzonego.  

14. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów 
dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów 
prawnych z tym związanych.  

 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej 
działalności o skutkach finansowych. 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 
roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z 
późniejszymi zmianami),  własnego statutu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 24  
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową z osobowością prawną, działającą 
na zasadach wolontariatu członków. 

Stowarzyszenie w roku 2009 realizowało swoje cele statutowe poprzez:  

1. Prowadzenie intensywnych działań zmierzających do znalezienia 
nowych opiekunów niechcianym fretkom, pośrednictwo w 
przekazywaniu niechcianych i porzuconych fretek nowym 
opiekunom oraz zorganizowanie tymczasowych miejsc ich 
przechowania, a także finansowania koniecznej pomocy lekarskiej.  

SPF powołało grupę organizującą adopcje pod nazwą Fretkowa Akcja Adopcyjna 
(jest to kontynuacja działań sprzed rejestracji). Grupa ta stworzyła regulamin i 
powołała struktury (zatwierdzane uchwałą Zarządu), w skład których wchodzą: 

Koordynator Ogólnopolski – Krzysztof Olesiejuk 
Koordynator Regionalny na województwo dolnośląskie, śląskie, małopolskie i 
opolskie - Iwona Kozicka 
Koordynator Regionalny na województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie -  
Michał Kalinowski 
Koordynator Regionalny na województwo pomorskie i zachodnio-pomorskie -  
Paweł Świąder 
Koordynator Regionalny na województwo mazowieckie - Gabriela Abramczuk 
Koordynator Regionalny na województwo wielkopolskie - Anna Baytar 
Koordynator Regionalny na województwo łódzkie - Aleksandra Gładysz 

Jednocześnie Zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania umów adopcji i 
darowizny fretek 24 członkom. 
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Nadzór nad Domami Tymczasowymi sprawuje Barbara Kysiak. 

Zgłoszenie adopcyjne administrowane są przez Aleksandrę Zołotajkin. 

Dzięki SPF nowe domu znalazły: 

Woj. dolnośląskie 6 fretek   

Woj. lubelskie 1 fretka 

Woj. małopolskie 5 fretek 

 Woj. mazowieckie 25 fretek 

Woj. podlaskie 1 fretka 

Woj. pomorskie 1 fretka 

Woj. śląskie 3 fretki 

Woj. wielkopolskie 2 fretki 

Od zarejestrowania, SPF w ciągu 5 miesięcy pomogło znaleźć nowe domy dla 43 
fretek. Fretki te przebywały w domach tymczasowych od kilku do kilkudziesięciu 
dni. W tym czasie utrzymywane były ze środków własnych poszczególnych 
członków Stowarzyszenia. Z podsumowania wynika, że ogółem fretki przebywały 
w DT 724 dni, co daje średni czas pobytu w domu tymczasowym - 16,8 dni. 
Przyjęta stawka za dzień w domu tymczasowym wynosi 3,50 zł, co daje kwotę 
2.534 zł. Kota ta w całości pokrywana była ze środków własnych prowadzących 
DT. Koszty za leczenie przekroczyły 3000 zł i pokrywane były ze środków 
własnych członków oraz z opłat dla lecznic ponoszonych bezpośrednio przez SPF. 

2. Współpraca z placówkami naukowymi, lekarzami weterynarii i 
służbą weterynaryjną, producentami karm, innymi organizacjami 
oraz firmami na rzecz wypracowania i kształtowania standardów 
jakościowych dotyczących żywienia, usług weterynaryjnych i 
prawidłowej opieki na każdym etapie życia fretek.  

• SPF przystąpiło do Komisji Dialogu Społecznego. Organizacje należące do 
KDS: 
- współpracują ze sobą na partnerskich zasadach; 
- nie dyskredytują się nawzajem na forum publicznym; 
- nie przyjmują pieniędzy od osób, instytucji i form działających na szkodę 
zwierząt; 
- są gotowe udostępnić informacje dotyczące przeprowadzanych przez nie 
akcji oraz ich rezultatów zainteresowanym osobom bądź instytucjom; 
- prowadzą dokumentację losów każdego zwierzęcia, które trafiło pod ich 
opiekę. 

• Stowarzyszenie będzie też uczestniczyć w opracowaniu i przyjęciu kodeksu 
etycznego dla Organizacji Prozwierzęcych.  
Członkiem odpowiedzialnym za koordynację prac jest Barbara Grabowska. 
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• Stowarzyszenie nawiązało kontakt z największą siecią sklepów zoologicznych 
w Polsce KAKADU w celu promowania wiedzy nt. prawidłowej opieki nad 
kupowanymi tam fretkami. Członkiem odpowiedzialnym za kontakt z KAKADU 
jest Agnieszka Marszycka. 

3. Uczestniczenie w różnych imprezach masowych, których celem 
jest promowanie wiedzy o zwierzętach, w szczególności fretkach.  

• 28-30.08.09 SPF uczestniczyło w Targach Zoo-Botanica we Wrocławiu razem 
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Hodowców Fretek. Rozdawaliśmy ulotki 
informacyjne, a także udzieliliśmy mnóstwo wywiadów, porad i wyjaśnień 
ludziom, którzy już fretki w domu mają oraz każdemu chętnemu w przyszłości 
posiadać fretki. Nawiązano kontakty z przedstawicielami wrocławskiej Straży 
dla Zwierząt oraz z przedstawicielem regionalnym na południe Polski firmy 
zoologicznej Kakadu.  Podczas targów zorganizowany został pokaz fretek wraz 
z małym konkursem piękności, z upominkami dla zwycięzców. Opiekunowie 
fretek mieli możliwość również zachipowania swoich zwierząt (chipy 
rejestrowane w Polskim Towarzystwie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt).  
Członkowie SPF odpowiedzialni za udział w Targach Zoo-Botanica: Iwona 
Kozicka, Maja Łuszczykiewicz, Urszula Kunz-Bielak. 

 

• 13 września 2009 r. SPF uczestniczyło w Symfonii Serc organizowanej przez 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie na Krakowskim 
Przedmieściu (przy Kościele św. Anny). Stanowisko SPF odwiedziło wielu 
zainteresowanych, każdy mógł pogłaskać fretkę, sprawdzić jak pachnie, 
zobaczyć na żywo jak się zachowują. Padało wiele pytań dotyczących 
żywienia, wychowania, zdrowia, czy kosztów utrzymania. Odwiedzający 
interesowali się Fretkową Akcją Adopcyjną, chętnie biorąc ulotki kontaktowe 
SPF.  
Członkowie SPF odpowiedzialni za organizację: Aleksandra Durda, Piotr 
Wierciński, Grzegorz Łętka. 

 
• 4 października 2009 SPF zorganizowało stoisko informacyjne podczas Dnia 

Otwartego w toruńskim schronisku dla zwierząt. Dzięki temu dwie fretki 
znalazły szybko nowe domy. Członek SPF odpowiedzialny za akcję: Karolina 
Kriger. 

 
• 26.09.2009 odbyła się 4. edycja pikniku „Wolski Korowód – przegląd ofert 

pomocowych publicznych i pozarządowych”. Wśród wielu organizacji i 
stowarzyszeń zaprezentowało się też Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek. 
Organizator zapewnił „Kącik pro-zwierzęcy” , w którym oprócz SPF znalazły 
się Stowarzyszenie Pomocy Królikom, Klub Pomocy Świnkom Morskim oraz 
Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Członkowie i wolontariusze SPF 
przygotowali stoisko i udzielali porad. Każdy zainteresowany mógł pogłaskać 
fretkę, sprawdzić jak pachnie, zobaczyć jak zachowują się na żywo. 
Członkowie SPF opowiadali na pytania dotyczące żywienia, zdrowia, 
wychowania oraz kosztów utrzymania. Przez cały czas trwania pikniku trwała 
akcja fotograficzna „Sfotografuj się z fretką, wspomóż Fretkową Akcję 
Adopcyjną!”.  
Dodatkowo nawiązano kontakty z organizacjami, które są zainteresowane 
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spotkaniami z naszymi „fretkowymi terapeutami” (m.in. ze Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych 
http://www.ozarowska.org.pl, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi 
http://www.otwartedrzwi.pl oraz ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom 
http://www.zwierzetaludziom.pl). 
Członkowie SPF odpowiedzialni za organizację: Anna Banasiak, Monika 
Piekarska, Włodzimierz Łabęda. 

4. Interwencje w przypadku nieprawidłowego lub niehumanitarnego 
traktowania zwierząt, w szczególności fretek, reagowanie 
na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich 
nagłaśnianie 

• Członkowie stowarzyszenia na bieżąco odwiedzają sklepy zoologiczne 
kontrolując warunki, w których przetrzymywane są zwierzęta. W przypadku 
braku właściwej opieki do kierownictwa sklepu przekazywane są uwagi. 

• Do Dyrekcji Ogrodu Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu przy ul. 
Szczebrzeskiej 12 SPF skierowało oficjalne pismo proponujące pomoc 
merytoryczną w celu zapewniania przebywającym tam fretkom właściwej 
opieki. Szczególnie zaniepokoiła Członków siatka otaczająca wybieg, na jednej 
z fotografii widać, że fretka przechodzi przez nią, co stwarza 
niebezpieczeństwo, wręcz zagrożenie życia. SPF w piśmie poprosił o 
uszczelnienie ogrodzenia tak, by fretki nie miały możliwości przechodzenia 
przez nie.  

5. Wydawanie publicznych oświadczeń i czynny protest w ramach 
obowiązującego prawa oraz współpraca z innymi organizacjami 
przeciwdziałającymi takim zachowaniom.  

• Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek zbiera podpisy pod listem otwartym do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym wprowadzenia Ustawą zakazu 
handlu zwierzętami takimi jak: psy, koty, fretki (tchórzofretki) w warunkach 
sklepów zoologicznych. Głównym założeniem jest doprowadzenie do 
powstania rozporządzenia w sprawie całkowitego zakazu handlu wyżej 
wymienionymi gatunkami w placówkach handlowych, ponieważ w przypadku 
tych gatunków zwierząt domowych jest największe ryzyko zmian 
behawioralnych i fizjologicznych, których konsekwencje ponoszą nieświadomi 
kupujący. 
 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek zorganizowało pikiety w formie happeningów 
mające na celu przekonać społeczeństwo o bezsensowności zabijania zwierząt 
dla pozyskania tylko samego futra. Akcje odbyły się w sobotę poprzedzającą 
Dzień bez Futra oraz 25.11.  w Warszawie oraz we Wrocławiu. Pikietujący 
rozdawali ulotki informacyjne oraz naklejki „Zostaw mi moje futro, proszę!”. 
Członkowie SPF odpowiedzialni za organizację: Agnieszka Marszycka, Anna 
Banasiak, Aleksandra Gładysz, Iwona Kozicka, Danuta Kamecka, Monika 
Piekarska, Joanna Andrusiewicz. 

6. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących wiedzy                   
o zwierzętach domowych i właściwej opiece nad nimi. 
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• 30.11.2009r. w Klubie Młodzieżowym Praga przy Stowarzyszeniu Miłość w 
Działaniu, mieszczący się w Warszawie na Grochowie przy ulicy Kickiego SPF 
przeprowadziło zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku między 5 a 16 lat 
„Edukacja dotycząca zwierząt domowych”. Podczas 1,5 godzinnego spotkania 
zostały przedstawione zasady prawidłowej opieki nad zwierzętami. Dzieci 
bardzo często były zaskoczone i mówiły, że nie wiedziały, że tak należy się 
opiekować np. fretką, psem lub chomikiem. Poruszone również trudne 
tematy: o prawach zwierząt, o bezdomności i interwencjach. Na koniec zajęć 
dzieci otrzymały materiały edukacyjno-informacyjne (m.in. listy z adresami 
stowarzyszeń prozwierzęcych, ulotki i plany lekcji). Rozdaliśmy także quiz 
sprawdzający nabytą podczas zajęć wiedzę, który omówiony zostanie na 
następnym spotkaniu w świetlicy. Jako, że dzieci były bardzo zainteresowane 
wolontariatem oraz poznaniem, jak działają organizacje prozwierzęce, 
postanowiono im to przekazać na kolejnych zajęciach. W piątek, 4.12 
zaproszono dzieciaki wraz z opiekunem ze świetlicy do Biblioteki Praw 
Zwierząt przy Stowarzyszeniu Pomocy Królikom. Okładając książki 
prowadzone były rozmowy o zwierzętach, ich prawach, problemach oraz o 
opiece nad nimi. Członkowie SPF odpowiedzialni za organizację: Anna 
Banasiak, Monika Piekarska. 

7. Organizowanie i promowanie akcji profilaktycznych dotyczących 
zdrowia fretek.  

• Od 17 sierpnia do połowy września w gabinecie weterynaryjnym przy ul. 
Wyczółkowskiego 5A (osiedle za Politechniką) w Elblągu w godzinach pn - pt 
w godz. 10.00-13.00 oraz 15.00-21.00 lek. wet. Magdalena Podlasz pod 
patronatem SPF przeprowadziła akcję badań profilaktycznych dla fretek 
„FRETKA TO NIE TYLKO "ZWIERZ" BADAĆ JĄ MUSISZ TEŻ!” W ramach akcji 
sprawdzano wagę, stan uzębienia, futra, oraz osłuchano fretki. 
Ze strony Stowarzyszenia akcję prowadziła Izabela Ruszczyńska. 

 

8. Prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego 
Stowarzyszenia 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek prowadzi stronę internetową i forum 
dyskusyjne www.spf.org.pl. 

9. Organizowanie zbiórek pieniędzy i darów oraz pozyskiwanie 
sponsorów. 

• Podczas akcji Symfonia Serc udało się łącznie uzbierać 542,33 zł, z czego 
330,00 zł uzyskano ze sprzedaży kubków z logo Stowarzyszenia oraz 212,33zł 
za zdjęcia z fretkami.  

• Podczas imprezy „Wolski Korowód – przegląd ofert pomocowych publicznych i 
pozarządowych” udało się łącznie uzbierać 226,00 zł, z czego 70,00 zł 
uzyskano ze sprzedaży kubków z logo Stowarzyszenia oraz 153,00 zł za 
zdjęcia z fretkami, a także sprzedaż zdjęć i maskotek. 
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10. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie 
ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących 
praw zwierząt. 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek 26 października wystosowało do prokuratury 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko Magdalenie Grachel, 
która okłamywała wiele osób i czerpała korzyści z ich trudnej sytuacji 
wyłudzając zwierzęta do adopcji, a następnie je sprzedając lub wymieniając 
jak przedmioty.  

 
III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
 
Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 
0000332718. 
 
W skład przedmiotu działalności wchodzi (PKD): 

0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 

1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 

1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 

1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do wyplatania 

1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

1812Z Pozostałe drukowanie 

1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

prowadzona na straganach i targowiskach 

4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona 

na straganach i targowiskach 

4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach 

4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet 

4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami 

5819Z Pozostała działalność wydawnicza 

8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 

8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich 
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IV. Odpisy uchwał zarządu, 
 

1/09 14.02.2009 o wyborze prezesa, wiceprezesa i skarbnika 
2/09 14.02.2009 o wysokości składek 
3/09 17.08.2009 o zatwierdzeniu Regulaminu FAA 
4/09 17.08.2009 o powołaniu Koordynatora Ogólnopolskiego 
5/09 27.08.2009 o nadaniu pełnomocnictwa na podpisywanie adopcji 1 
6/09 01.09.2009 o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 1 
7/09 01.09.2009 o utworzeniu działu FAA 
8/09 11.09.2009 o polityce rachun, kontach i pogotowiu kasowym 
9/09 11.09.2009 o nadaniu pełnomocnictwa na podpisywanie adopcji 2 

10/09 23.09.2009 o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 2 
11/09 14.11.2009 o odwołaniu J.S.Drużbickiego z funkcji członka Zarządu 
12/09 14.11.2009 o powołaniu na członka Zarządu 
13/09 14.11.2009 o nadaniu pełnomocnictwa na podpisywanie adopcji 3 
14/09 30.11.2009 o ustaleniu ryczałtu za dzień pobytu fretki na DT 
 

 
V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, 
 
Przychody z działalności statutowej – 5.524,15 zł 
Przychody z działalności gospodarczej – 7.037,83 zł 
Razem przychody – 12.561,98 
 
VI. Informacja o poniesionych kosztach na, 
 
Koszty zakupów towarów – 7.990,87 zł 
Koszty realizacji zadań statutowych – 2.167,46 zł 
Koszty sprzedaży i administracyjne  -  984,31 zł  
Razem koszty – 11.142,64 zł 
 
 
VII. Dane o Stowarzyszeniu, 
 
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek w 2009r. nie zawierało umów o pracę. 
Zarząd może składać się z 3 - 7 osób. Obecnie Zarząd liczy 5 osób wybranych na 
funkcje: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu.  
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób tj. Przewodniczącego i dwóch Członków 
Komisji. 
 
2) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na wynagrodzenia: 
a. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie 
b. Wszyscy członkowie wykonują zadania statutowe nieodpłatnie 
 
3) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
W okresie sprawozdawczym nie zawierano umów zlecenia.  
 
4) Udzielone pożyczki pieniężne: 
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek. 
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5) Ulokowane kwoty na rachunku bankowym i środki w kasie: 
Rachunek bieżący – 1.125,84 zł 
Kasa – 520,50 zł 
 
6) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
Stowarzyszenie nie posiada obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego. 
 
7) W roku 2009 nie nabyto środków trwałych, nabyto wartości niematerialne i 
prawne na kwotę 50 zł. 
 
8) Wartość aktywów i zobowiązań: 
Suma aktywów na koniec roku obrotowego – 1.696,34 zł 
Suma pasywów - 1.696,34 zł 
W tym zobowiązania krótkoterminowe – 227,00 zł 
 
VIII.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 
 
W 2009 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek nie otrzymało do realizacji zadania 
zlecone przez administrację państwową i samorządową. 
 
lX. Informacja w sprawie zobowiązań i deklaracji podatkowych. 
 
W roku 2009 Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek nie miało zobowiązań do Urzędu 
Skarbowego. 
 
……………………………… 
Data 
 
Podpisy członków Zarządu: 


