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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania  

z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, poz. 529) 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku 

 

 

1.1.1.1. Dane organizacji. 

 

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem została założona 10.02.2002 w Warszawie przez Ewę Braun, 

Agnieszkę Brzezińską, Michalinę Markowską, Urszulę Pluta i Tadeusza Wypycha. 

Siedziba fundacji mieści się przy ulicy Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa, tel. 509 117 723, 

www.psianiol.org.pl, e-mail: biuro@psianiol.org.pl 

Fundacja została zarejestrowana w KRS w dniu 28.03.2002 r. pod numerem 0000098734, status 

organizacji pożytku publicznego uzyskała 20.08.2004 r. 

REGON 017517276, NIP 951-20-45-571 

Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 10.10.2007 r. 

Skład zarządu fundacji: 

Agnieszka Brzezińska – prezes, 

Tomasz Niewczyk – członek zarządu. 

 

Skład rady fundacji: 

Joanna Burakiewicz – przewodnicząca, 

Ewa Braun – członek, 

Jadwiga Kobus – członek, 

Mariusz Tauber – członek. 

 

2. Cele statutowe i sposób ich realizacji przez fundację 

 

Do celów statutowych fundacji należy niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom 

poprzez umieszczanie ich w schronisku, domach tymczasowych, domach zastępczych, 

udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, wspieranie wszelkich 

działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, ochrony środowiska, ochrony zwierząt. 
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Nałożone cele fundacja realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w formie 

ochrony środowiska i ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, działalność adopcyjną, leczenie – w tym sterylizowanie i kastrowanie zwierząt, 

zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz fundacji, organizowanie akcji 

edukacyjnych i propagandowych, współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 

organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom, a zwłaszcza 

bezdomnym zwierzętom domowym, współpracę z policją oraz strażą miejską. 

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego fundacji: 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; promocja i organizacja 

wolontariatu. 

 

3. Opis głównych działań podjętych przez fundację 

 

Fundacja prowadzi działania na terenie całego kraju. 

 

Interwencje 

W 2011 roku Patrol Interwencyjno-Ratunkowy fundacji dokonywał interwencji na terenie miasta 

Warszawy, województwa mazowieckiego oraz innych województw Polski. W stosunku do lat 

poprzednich liczba zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, błąkających się po ulicach, 

przywiązywanych w lasach oraz porzucanych na trasach komunikacyjnych wzrosła o 200%. 

Liczba porzucanych zwierząt domowych czyli głównie psów i kotów systematycznie rośnie. 

Tendencja ta jest szczególnie widoczna przed świętami, długimi weekendami, a także przed oraz 

w trakcie wakacji/sezonu urlopowego. Fundacja zauważyła także wzrost okrucieństwa oraz 

przemyślanych, niehumanitarnych działań ludzi, zmierzających do pozbycia się zwierząt. Coraz 

częściej nie jest to tzw. porzucanie pod wpływem emocji. Ze smutkiem stwierdzamy, iż ludzie z 

premedytacją zastanawiają się nad sposobem porzucenia zwierzęcia tak, aby pozbyć się go 

skutecznie, bez świadków, nie narażając się na odpowiedzialność karną.  

Fundacja dokonywała wielu interwencji, pouczała właścicieli w kwestii obowiązku właściwej 

opieki nad zwierzętami znajdującymi się pod ich opieką, w skrajnych przypadkach, w asyście 

policji lub straży miejskiej odbierała zwierzęta właścicielom. 

Fundacja otrzymywała dużo zgłoszeń odnośnie dzikich zwierząt. Bociany, gołębie, kawki, sójki, 

nietoperze oraz inne zwierzęta dzikie były także przedmiotem interwencji fundacji.  

Zwierzęta domowe były przyjmowane do schroniska i do Rodzin Zastępczych.  

Zwierzęta dzikie przewożono do specjalnych ośrodków, specjalizujących się w opiece nad 

zwierzętami dzikimi. 
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W 2011 roku fundacja wzięła udział w likwidacji 2 (dwóch) pseudohodowli.  

W 2011 roku Patrol Interwencyjno-Ratunkowy dokonał 458 interwencji, ratując 1012 zwierząt: 

psy, koty, bociana, wrony, gołębie, kawki, nietoperza. Przeprowadzono 323 pouczenia. 

 

W 2011 roku tradycyjnie realizowano programy: Rodzina Zastępcza, Adopcje Honorowe, 

Program pomocy dla zakładów opieki charytatywnej oraz Ratujmy Razem. 

 

Opieka wg programu Rodzina Zastępcza 

 

W 2008 r. stworzyliśmy program adopcyjny „Rodzina Zastępcza”, mający na celu minimalizację 

stresu zwierząt, związanego z przebywaniem w schronisku oraz zwiększyć ich szansę na 

znalezienie nowego domu. Poniżej znajduje się opis naszego programu oraz link do materiału 

stworzonego przez Fauna Planet TV o Rodzinie Zastępczej 

http://www.faunaplanet.tv/443/Azyl_pod_Psim_Aniolem_tv.htm Rodzina Zastępcza to jedna lub 

więcej osób, które mieszkają razem i chcą zaopiekować się w swoim domu czy mieszkaniu 

zwierzęciem, znajdującym się pod opieką naszej fundacji. Najczęściej są to psy i koty, ale 

zdarzają się również fretki, szynszyle, świnki morskie, chomiki itp. Fundacja pokrywa koszty 

związane z żywieniem i leczeniem zwierząt przebywających w Rodzinach Zastępczych, 

pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami, ocenia postępy zwierząt w zakresie powrotu do 

równowagi psychicznej i fizycznej po traumie bezdomności oraz troszczy się o zapewnienie im 

podstawowych potrzeb. Rodzina Zastępcza to idealne wyjście dla kogoś, kto kocha zwierzęta i 

chce im pomagać, a nie stać go na utrzymanie własnego czworonoga lub z pewnych względów 

nie może się nim zaopiekować na stałe.  

W 2011 do rodzin zastępczych trafiło ponad 200 zwierząt. 

Opieka wirtualna 

Liczba opiekunów, którzy objęli nasze zwierzęta opieką wirtualną w porównaniu do 2010 roku 

wzrosła o 34%. Mamy stałych opiekunów wirtualnych, którzy w momencie wyadoptowania psa 

lub kota do domu stałego, przyjmują do adopcji wirtualnej kolejnego zwierzaka, będącego pod 

opieką fundacji. 

 

Adopcje rzeczywiste 

W 2011 roku znaleźliśmy domy dla 1082 psów i 471 kotów. 

Fundacja ma kontakt z osobami, które adoptowały nasze zwierzęta. Jest to kontakt bezpośredni, 

a także telefoniczny oraz e-mailowy (opiekunowie informują nas o stanie zdrowia naszych byłych 

podopiecznych, wysyłają zdjęcia drogą elektroniczną), otrzymujemy również listy za pomocą 

poczty ze zdjęciami naszych zwierzaków. 
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W przypadku kłopotów z aklimatyzacją zwierzęcia w nowym domu, zapewniamy pomoc 

współpracujących z nami behawiorystów.  

Nigdy jednak schronisko nie zastąpi prawdziwego, dobrego domu. Domu, w którym ma się tylko 

dla siebie bliskiego, kochającego człowieka. Człowieka, któremu można z ufnością wtulić nos w 

dłonie i zabrać na długi, frapujący spacer… 

 

Edukacja 

W 2011 roku liczba placówek oświatowo-wychowawczych tj. przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjów i liceów, zapraszających fundację na pogadanki i prezentacje z udziałem zwierząt, 

których tematem jest mądra i odpowiedzialna opieka nad zwierzętami wzrosła o 50%. 

W latach 2011-2013 trzy osoby z fundacji uczestniczą w szkoleniu pt: „Sieć OFF – Ogólnopolskie 

Forum Fauna”, realizowanym przed Fundację Czarna Owca Pana Kota z wykorzystaniem 

środków unijnych. W ramach projektu realizowane są między innymi szkolenia, doradztwo nt. 

pozyskiwania funduszy na działalność statutową, omawiana jest współpraca z administracją 

publiczną i techniki dialogu obywatelskiego, techniki negocjacji itp. 

 

Wolontariat 

W fundacji prowadzeniem wolontariatu zajmuje się 4 koordynatorów wolontariatu. W 2011 roku 

przeprowadzono 4 spotkania dla nowych członków, a także wiele spotkań w grupach 

tematycznych. Przyjęto 87 wolontariuszy. 

Fundacja współpracuje z różnymi zakładami pracy na zasadzie „Programu Wolontariatu 

Pracowniczego”. 

 

Nasze obecne projekty 

● Jestem - Szczekam - Czuję - Czekam – projekt, mający na celu zwiększenie odsetka adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

● „Wesoła Łapka” - przy współpracy ze Szkołą Przyjaciół Psów „Wesoła Łapka” realizujemy 

pozytywne szkolenie zwierząt bezdomnych, zwiększając ich szanse na adopcję. 

● Ocal - Adoptuj - promujemy ideę Rodziny Zastępczej. 

● „Psi Anioł w Sieci” - akcja, polegająca na informowaniu społeczeństwa o celowości istnienia 

ngo’sów na przykładzie działalności naszej fundacji. 

● Interwencyjny Patrol Ratunkowy czyli bezpośrednie ratowanie życia i zdrowia zwierząt 

porzucanych, ofiar wypadków komunikacyjnych, ofiar ludzkiego okrucieństwa. 

● Adopcje zwierząt - weryfikacja chętnych do adopcji, bezpośrednia realizacja procesu 

adopcyjnego zwierzaka na podstawie procedur fundacji. 
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● Edukowanie dzieci i młodzieży -  pogadanki w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

gimnazjach i liceach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz z udziałem zwierząt. 

● Projekt „Dom Psa i Kota” - polegający na budowie w kraju pierwszego kompleksowego ośrodka 

edukacyjno-wolontariackiego, umieszczonego na terenie Domu Psa i Kota dla bezdomnych 

zwierząt. 

 

Nasze sukcesy:  

- wyróżnienie w konkursie "Sukces z podatku";  

- nagroda Serce dla Zwierząt "za poświęcenie życia na ratowanie zwierząt",  

- nominacja do nagrody "Stołek 2007" - za pożyteczne działania na rzecz mieszkańców 

Warszawy,  

- Srebrne Effie za kampanię adopcyjną "Weź, bądź człowiekiem" realizowaną dla nas przez 

Mather Communications i Maxus-Warszawa. 

 

4. Placówki prowadzone przez fundację w 2011 r. 

Fundacja prowadziła schronisko dla zwierząt, mieszczące się w Warszawie. 

Fundacja nie posiadała oddziałów w innych miejscowościach. 

 

5. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (kod PKD) 

94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana: 

organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację: działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i 

szkół. 

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w formie ochrony środowiska i 

ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność 

adopcyjną, leczenie – w tym sterylizowanie i kastrowanie zwierząt, zbieranie środków 

finansowych i rzeczowych na rzecz fundacji, organizowanie akcji edukacyjnych i 

propagandowych, współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom, a zwłaszcza bezdomnym 

zwierzętom domowym, współpracę z policją oraz strażą miejską. 

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego fundacji: 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; promocja i organizacja 

wolontariatu. 

 

6. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
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7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

8. Przychody i koszty fundacji w 2011 roku 

Łączna kwota przychodów fundacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 

1.226.257,34 zł 

1) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 16.200,00 

2) przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 784.983,88 

ze źródeł publicznych ogółem: 45.200,00  

w tym: 

1) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego; 45.200,00 

ze źródeł prywatnych ogółem: 379.873,36 

w tym: 

1) z darowizn od osób fizycznych: 379.846,38 

2) ze świadczeń pieniężnych: 26,98 

 

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

1) Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych: 0,00 zł 

2) Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 

w okresie sprawozdawczym ogółem: 784.983,98 zł 

3) działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych w okresie sprawozdawczym: 

a) leczenie 

b) kastracje i sterylizacje: 24.833,29 

c) interwencje 

d)  

4) cele szczegółowe, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na 

które fundacja wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w 

2011: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 



 

 

 

Siedziba: Telefon: PKO BP S.A IV O/W-Wa 03102010420000880201096528 
ul. Kosodrzewiny 7/9 +48 509 117 723 biuro@psianiol.og.pl Regon: 017517276 
04-979 Warszawa +48 502 385 264 www.psianiol.org.pl NIP:      951-20-45-571 

 

 Koszty ogółem W tym: wysokość kosztów 

finansowana z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

Koszty ogółem 1.099.434,39 784.983,98 

a) koszty z tyt. prowadzenia 

nieodpłatnej działa. pożytku publ. 

858.295,09 722.703,69 

b) koszty administracyjne 219.743,32 62.280,29 

c) koszty kampanii reklamowej, 

związanej z pozyskiwaniem 1% 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

 0 

d) pozostałe koszty 21.395,98  

 

9. Fundacja korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. 

10. Fundacja nie korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pp, zgodnie z art. 23a ust.1 

ustawy z dn. 29 grudnia 1992. 

 

11. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy: 5 

Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty: 4,5 

Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej: 8 

 

12. Wolontariat w 2011 r 

1. Fundacja korzystała z pracy wolontariuszy. 

2. Liczba wolontariuszy pracujących nie dłużej niż 30 dni: 251, w tym: członkowie organizacji:6, 

pracownicy: 13 

3. Liczba wolontariuszy pracujących dłużej niż 30 dni: 133, w tym: członkowie organizacji:6, 

pracownicy: 13 

 

13. Wynagrodzenia 

 

2.  
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3.  

 

4.  

5.  

2. Pozyskiwanie funduszy 

3.  

 

 

 

Fundacja prowadzi działalność o konsekwentnie charytatywnym charakterze: 

- nie prowadzi działalności gospodarczej, 

- głównym źródłem finansowania celów fundacji jest ofiarność publiczna, 

- fundacja dba o przejrzystość działania, publikując w Internecie merytoryczne i finansowe 

szczegóły dotyczące jej działalności. 

Głównym źródłem finansowania celów fundacji jest stała zbiórka datków na rachunki bankowe. 

Lista darczyńców liczy kilka tysięcy osób, z czego wielu jest darczyńcami stałymi. 

W 2010 r. około 70% przychodów fundacji (814.287,93 zł) związane było z odpisami 1% podatku 

na działalność organizacji pożytku publicznego. 

 

Wpływy ze zbiórki publicznej na przestrzeni działalności Fundacji: 

2002 r.  34.038 zł 

2003 r.  102.301 zł 

2004 r.  122.638 zł 

2005 r.  442.465 zł 

2006 r.  794.044 zł 

2007 r.  1.042.957 zł 

2008 r.  1.117.748,33 zł 

2009 r. 1.153.858,85 zł 

2010 r. 1.170.481,73 zł 

2011 r. 1.163.880,34 

 

W 2011 roku zarząd fundacji podjął 1 uchwałę ws zatwierdzenia sprawozdań - finansowego i 

merytorycznego z działalności fundacji. 

 

4. Działania w 2011 roku 
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Umowa nr OŚ/B/III/12/U-66/11 

W 2011 r. fundacja zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa Umowę nr OŚ/B/III/12/U-66/11 na 

wykonanie zadania publicznego z zakresu prowadzenia działań na rzecz ochrony zwierząt 

bezdomnych i wolnożyjących z terenu m. st. Warszawy. Kwota dotacji wyniosła 45.200,00 zł. 

 

 

Przeprowadzono zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt oraz wykorzystano przyznane środki na 

profilaktykę, leczenie, zakup leków dla zwierząt, ich dokarmianie oraz poprawę warunków 

bytowania.  

Fundacja dokonywała sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przyjętych do azylu, a także 

znajdujących się u rodzin zastępczych oraz w domach tymczasowych. Zwierzęta zostały objęte 

badaniami lekarskimi i diagnostyką. W razie podejrzenia choroby poddawano je również 

dodatkowo badaniom specjalistycznym. Ratowano zdrowie i życie zwierzętom ciężko i przewlekle 

chorym, zwierzętom bezdomnym zabieranym z ulic Warszawy oraz potrąconym przez 

samochody. 

Zakupiona karma została spożytkowana na dokarmianie zwierząt-rezydentów azylowych.  

Zakupiono żwirek dla kotów, służący do utrzymania w czystości kuwet, do których zwierzęta 

załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, co skutkuje zapewnieniem czystości pomieszczeń, 

zamieszkanych przez koty. 

 

W 2011 roku tradycyjnie realizowano programy: Rodzina Zastępcza, Adopcje Honorowe, 

Program pomocy dla zakładów opieki charytatywnej oraz Ratujmy Razem. 

 

Interwencje 

W 2011 roku Patrol Interwencyjny dokonywał interwencji na terenie miasta Warszawy, 

województwa mazowieckiego oraz innych województw Polski. W stosunku do lat poprzednich 

liczba zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, błąkających się po ulicach, przywiązywanych w 

lasach oraz porzucanych na trasach komunikacyjnych wzrosła o 200%. 

Liczba porzucanych zwierząt domowych czyli głównie psów i kotów systematycznie rośnie. 

Tendencja ta jest szczególnie widoczna przed świętami, długimi weekendami, a także przed oraz 

w trakcie wakacji/sezonu urlopowego. Fundacja zauważyła także wzrost okrucieństwa oraz 

przemyślanych, niehumanitarnych działań ludzi, zmierzających do pozbycia się zwierząt. Coraz 

częściej nie jest to tzw. porzucanie pod wpływem emocji. Ze smutkiem stwierdzamy, iż ludzie z 
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premedytacją zastanawiają się nad sposobem porzucenia zwierzęcia tak, aby pozbyć się go 

skutecznie, bez świadków, nie narażając się na odpowiedzialność karną.  

Fundacja dokonuje wielu interwencji, poucza właścicieli w kwestii obowiązku właściwej opieki nad 

zwierzętami, znajdującymi się pod ich opieką, w skrajnych przypadkach, w asyście policji lub 

straży miejskiej odbiera zwierzęta właścicielom. 

 

 

Fundacja otrzymuje coraz więcej zgłoszeń odnośnie dzikich zwierząt. Bociany, gołębie, kawki, 

sójki, nietoperze oraz inne zwierzęta dzikie są także przedmiotem interwencji fundacji.  

Zwierzęta domowe są przyjmowane do schroniska i do Rodzin Zastępczych.  

Zwierzęta dzikie są przewożone do specjalnych ośrodków, specjalizujących się w opiece nad 

zwierzętami dzikimi. 

W 2011 roku fundacja wzięła udział w likwidacji 2 (dwóch) pseudohodowli.  

W 2011 roku Patrol Interwencyjno-Ratunkowy dokonał 458 interwencji, ratując 1012 zwierząt: 

psy, koty, bociana, wrony, gołębie, kawki, nietoperza. Przeprowadzono 323 pouczenia. 

 

Opieka wirtualna 

Liczba opiekunów, którzy objęli nasze zwierzęta opieką wirtualną w porównaniu do 2010 roku 

wzrosła o 34%. Mamy stałych opiekunów wirtualnych, którzy w momencie wyadoptowania psa 

lub kota do domu stałego, przyjmują do adopcji wirtualnej kolejnego zwierzaka, będącego pod 

opieką fundacji. 

 

Adopcje rzeczywiste 

W 2011 roku znaleźliśmy domy dla 1082 psów i 471 kotów. 

Fundacja ma kontakt z osobami, które adoptowały nasze zwierzęta. Jest to kontakt bezpośredni, 

a także telefoniczny oraz e-mailowy (opiekunowie informują nas o stanie zdrowia naszych byłych 

podopiecznych, wysyłają zdjęcia drogą elektroniczną), otrzymujemy również listy za pomocą 

poczty ze zdjęciami naszych zwierzaków. 

Nigdy jednak schronisko nie zastąpi prawdziwego, dobrego domu. Domu, w którym ma się tylko 

dla siebie bliskiego, kochającego człowieka. Człowieka, któremu można z ufnością wtulić nos w 

dłonie i zabrać na długi, frapujący spacer… 

 

W przypadku kłopotów z aklimatyzacją zwierzęcia w nowym domu, zapewniamy pomoc 

współpracujących z nami behawiorystów.  
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Edukacja 

 

W 2011 roku liczba placówek oświatowo-wychowawczych tj. przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjów i liceów, zapraszających fundację na pogadanki i prezentacje z udziałem zwierząt, 

których tematem jest mądra i odpowiedzialna opieka nad zwierzętami wzrosła o 50%. 

 

 

W latach 2011-2013 trzy osoby z fundacji uczestniczą w szkoleniu pt: „Sieć OFF – Ogólnopolskie 

Forum Fauna”, realizowanym przed Fundację Czarna Owca Pana Kota z wykorzystaniem 

środków unijnych. W ramach projektu realizowane są między innymi szkolenia, doradztwo nt. 

pozyskiwania funduszy na działalność statutową, omawiana jest współpraca z administracją 

publiczną i techniki dialogu obywatelskiego, techniki negocjacji itp. 

Fundacja współpracuje z różnymi zakładami pracy na zasadzie „Programu Wolontariatu 

Pracowniczego”. 

 

Nasze obecne projekty: 

● Jestem - Szczekam - Czuję - Czekam – projekt, mający na celu zwiększenie odsetka adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

● „Wesoła Łapka” - przy współpracy ze Szkołą Przyjaciół Psów „Wesoła Łapka” realizujemy 

pozytywne szkolenie zwierząt bezdomnych, zwiększając ich szanse na adopcję. 

● Ocal - Adoptuj - promujemy ideę Rodziny Zastępczej. 

● „Psi Anioł w Sieci” - akcja, polegająca na informowaniu społeczeństwa o celowości istnienia 

ngo’sów na przykładzie działalności naszej fundacji. 

● Interwencyjny Patrol Ratunkowy czyli bezpośrednie ratowanie życia i zdrowia zwierząt 

porzucanych, ofiar wypadków komunikacyjnych, ofiar ludzkiego okrucieństwa. 

● Adopcje zwierząt - weryfikacja chętnych do adopcji, bezpośrednia realizacja procesu 

adopcyjnego zwierzaka na podstawie procedur fundacji. 

● Edukowanie dzieci i młodzieży -  pogadanki w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

gimnazjach i liceach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz z udziałem zwierząt. 

● Projekt „Dom Psa i Kota” - polegający na budowie w kraju pierwszego kompleksowego ośrodka 

edukacyjno-wolontariackiego, umieszczonego na terenie Domu Psa i Kota dla bezdomnych 

zwierząt.  

Nasze inne sukcesy: 1. wyróżnienie w konkursie "Sukces z podatku"; 2. nagroda Serce dla 

Zwierząt "za poświęcenie życia na ratowanie zwierząt", 3. nominacja do nagrody "Stołek 2007" - 

za pożyteczne działania na rzecz mieszkańców Warszawy, 4. Srebrne Effie za kampanię 
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adopcyjną "Weź, bądź człowiekiem" realizowaną dla nas przez Mather Communications i Maxus-

Warszawa. 

 

 

 

 

 

Inwestycje 

 

W celu poprawy warunków życia zwierząt przebywających w schronisku, w 2011 roku fundacja 

zakupiła 7 boksów drewnianych, przenośnych oraz 25 bud ocieplonych styropianem, ze 

zdejmowanym dachem na kwotę 15.198,82 zł. Teren schroniska został wyłożony płytami 

gumowymi oraz płytami chodnikowymi. Fundacja sukcesywnie przeprowadza naprawy i remonty 

boksów oraz pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, przy użyciu materiałów 

przekazywanych dobrowolnie przed darczyńców. 

 

Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze ochrony Środowiska Urzędu 

miasta st. Warszawy. 

 

5. Koszty 

 

Na realizację:  

- celów statutowych fundacji wydatkowano  858.295,09 zł 

- koszty administracyjne wyniosły                 219.743,32 zł 

 

Zarząd fundacji nie pobierał wynagrodzenia z tytułu zasiadania we władzach fundacji . 

W 2011 roku średniorocznie zatrudniano w fundacji 2 osoby (biuro fundacji), w schronisku do 

opieki nad zwierzętami 10 osób, patrol interwencyjny 1 osoba. 

Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę wyniosły 110.284,76 brutto. Nie wypłacano premii i nagród. 

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło wydatkowano 199.296,12 brutto. Nie  wypłacano premii i 

nagród. 

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

Na rachunkach bankowych występowała kwota 507.564,31 zł, nie tworzono lokat bankowych. 

Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego. Nie nabyto 

także nieruchomości. 
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Zarząd fundacji podjął w 2011 roku 1 uchwałę, zatwierdzającą bilans. 

Dokonano zakupu środków trwałych na poprawę warunków życia zwierząt na kwotę 15.198,82 zł. 

Wartość aktywów i pasywów w 2011 roku wyniosła - 556.928,70 zł. 

Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. 

W 2011 roku fundacja składała deklaracje CIT 8 oraz PIT4. 

 


