
Realizując złożoną Państwu jakiś czas temu obietnicę upubliczniania zakończonych 

spraw dotyczących naszej Fundacji informujemy, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu sprawy z wniosku 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ODMÓWIŁ zawieszenia zarządu Fundacji SOS 

Bokserom i wyznaczenia zarządcy przymusowego. Postanowienie Sądu jest 

prawomocne. (Kliknij, aby zobaczyć postanowienie sądu.). 

Tak więc nie powiodła się próba hejterów doprowadzenia do odwołania zarządu Fundacji.  

 

W drugiej połowie roku 2015 i styczniu 2016 do Biura Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miasta Warszawy, nadzorującego działalność fundacji i stowarzyszeń - w tym także naszej 

Fundacji - wpłynęło 16 skarg na naszą Fundację. Wszystkie one dotyczyły sprawy 2-ch psów: 

Diany i Amora. W zdecydowanej większości (12 skarg) były to skargi przesłane w dniach 

24.08.2015 - 27.08.2015 drogą mailową, pisane wg tego samego wzoru. Wzór pisma był  

rozsyłany przez panią Małgorzatę Ć, na co dowód fundacja przedstawiła w sądzie (nadmienić 

warto, iż pani Małgorzata Ć. Administratorka wydarzenia hejtującego naszą Fundację oraz 

autorka licznych plakatów pomawiających nas, kiedyś bezskutecznie ubiegała się o adopcję 

psa z naszej Fundacji i chciała być naszym wolontariuszem. Pani Małgorzata Ć. sama 

oficjalnej skargi nie złożyła i ograniczyła się do podburzania ludzi). Fundacja SOS Bokserom 

wystąpiła z propozycją spotkania z udziałem prawników Fundacji i Urzędu Miasta St. 

Warszawy celem dokładnego wyjaśnienia sprawy. Prośba ta spotkała się niestety z odmową 

ze strony inspektora Biura Spraw Obywatelskich nadzorującego sprawy naszej Fundacji. 

Równocześnie w imieniu Prezydenta Miasta Warszawy, jako organu sprawującego nadzór 

nad Fundacją, został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o odwołanie zarządu 

Fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. Po rozpoznaniu sprawy w oparciu o 

złożone obszerne wyjaśnienia obu stron oraz przesłane do sądu dokumenty, Sąd odmówił 

zawieszenia zarządu naszej Fundacji.  

  

Mamy w Fundacji nieodparte wrażenie, że są osoby, które planowały przejęcie SOS 

Bokserom. Przedstawiciele innych organizacji zajmujących się bokserami, oficjalnie pisali, że 

przejmą nie tylko Fundację i jej zwierzęta, ale również naszych wolontariuszy. 

  

Działania osób przeciwnych Fundacji, mające na celu zawieszenie zarządu Fundacji 

połączone były z próbami postawienia  prezes Fundacji i innych osób działających w fundacji 

w stan oskarżenia: 

- pismem z dnia 19 X.2015 r. Fundacja "Ostatnia Szansa" za pośrednictwem swego adwokata 

złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez prezes Fundacji SOS 

Bokserom Germaine Chekerjian i inne osoby działające w imieniu fundacji, polegającego na 

znęcaniu się nad psem Diana (zarzut taki Prokuratura postawiła właścicielowi suni Diany). 

Fundacja "Ostatnia Szansa" zgłosiła swój udział w postępowaniu jako wykonująca prawa 

pokrzywdzonego. Do postępowania na prawach pokrzywdzonego przystąpiły również 

Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt oraz Fundacja Emir. 

Pani Julita P.W (młodszy inspektor Straży dla Zwierząt) złożyła osobne zawiadomienie o 

podejrzeniu znęcania się nad podopiecznymi Fundacji SOS Bokserom. 

 Wszystkie postępowania zostały umorzone prawomocnym postanowieniem. 

  

Pomimo usilnych starań hejterów, sypie się jak domek z kart budowana przez nich 

piramida kłamstw, oszczerstw i pomówień, którymi chcieli doprowadzić do zniszczenia 

Fundacji SOS Bokserom . 

O kolejnych  sprawach będziemy informować po ich zakończeniu. 

  

http://www.sosbokserom.pl/Zdjecia_Specjalne/Postanowienie_sadu.jpg


Jesteśmy konsekwentni w swych działaniach i doprowadzamy sprawy do końca - 

jesteśmy to winni psom, które są pod naszą opieką i tym, które czekają na naszą pomoc. 

 Informujemy, iż wyrok jaki zapadł w sprawie przeciwko Julicie P-W o ochronę dóbr 

osobistych  z powództwa naszej Fundacji i jej Prezesa jest realizowany za pośrednictwem 

komornika sądowego (do chwili obecnej na konto fundacji wpłynęło 759,37 zł  tytułem jego 

realizacji). 


