Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
w 2006 roku
I. Informacje podstawowe
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem została założona dnia 10.02.2002 roku w Warszawie przez:
Ewę Braun, Agnieszkę Brzezińską, Michalinę Markowską, Urszulę Pluta i Tadeusza Wypycha.
Fundacja zarejestrowana została w KRS dnia 28.03.2002 pod numerem 0000098734
Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 02.04.2004
W 2006 roku Fundacją kierował Zarząd w składzie:
Urszula Pluta - prezes
Agnieszka Brzezińska - wiceprezes
Renata Markowska - sekretarz
Rafał Jakubowski - członek zarządu
Wewnętrznym organem nadzoru jest Rada Fundacji w składzie:
Jolanta Kowalska, Liliana Palmowska, Olga Ejchman.
W trakcie roku zmienił się skład zarządu: Agnieszkę Brzezińską zastąpił Tadeusz Wypych.
Z rady ustąpiła Olga Ejchman a skład rady został uzupełniony o Monikę Gawryś, Agnieszkę Gruszczyńską i
Tomasza Niewczyka.
Zmienił się adres siedziby Fundacji, z ul. Baletowej 30 w Warszawie, na ul. Garncarską 37A
Zasięg działania Fundacji jest ogólnokrajowy.
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (od 20.08.2004)
W 2006 roku Fundacja została wpisana jest przez Ministra Sprawiedliwości do wykazu instytucji i organizacji o
których mowa w art. 47 i 49 kodeksu karnego.

II. Cele i charakter Fundacji
Cele statutowe Fundacji dotyczą ochrony zwierząt, a zwłaszcza bezdomnych zwierząt domowych.
Fundacja prowadzi działalność o konsekwentnie charytatywnym charakterze:
• nie prowadzi działalności gospodarczej,
• głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna,
• członkowie organów Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia,
• Fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swe koszty administracyjne,
• Fundacja dba o przejrzystość działania, publikując stale w Internecie merytoryczne i
finansowe szczegóły dotyczące jej działalności.
III. Pozyskiwanie funduszy
Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest stała zbiórka datków na rachunek bankowy
Fundacji. Lista darczyńców liczy wiele tysięcy osób, z czego wielu jest darczyńców stałych.
Szacujemy, że w 2006 roku ponad 60% przychodów Fundacji (ok. 530.000 zł) związane było z
odpisami 1% podatku na działalność organizacji pożytku publicznego.
Wpływy ze zbiórki publicznej
rok 2002
34.038 zł
rok 2003
102.301 zł
rok 2004
122.638 zł
rok 2005
442.465 zł
rok 2006
794.044 zł

Fundacja zawierała umowy o dotacje z Urzędem Miasta Warszawy:
Urząd Miasta st. Warszawy

rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006

40.000 zł
60.000 zł
40.452 zł
50.000 zł

IV. Działalność Fundacji w 2006 roku
1. Azyl Agnieszki Brzezińskiej w Warszawie-Falenicy
Działając na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt Fundacja prowadzi schronisko dla
zwierząt na terenie nieruchomości należącej do Agnieszki Brzezińskiej. Trwająca od dziesięcioleci
działalność Agnieszki Brzezińskiej wspierana była przez społeczeństwo, Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami i władze samorządowe. Od początku 2003 roku Azyl pozostaje na wyłącznym
utrzymaniu Fundacji.
Celem działania Azylu jest zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu
przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych. Wyniki
działania Azylu mierzymy ilością skutecznych adopcji w stosunku do ilości przyjętych, a także
przeciętnym nakładem pieniężnym na adopcję jednego psa.
Ewidencja psów w Azylu
okres
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006

ilość psów
stan pocz.
58
54
89
90

nowe
91
250
206
233

śmierć
3
9
22
5

adopcja
92
206
183
187

średni koszt
adopcji
786 zł
511 zł
989 zł
1.406 zł

Działalność Azylu nie ogranicza się do przebywających w nim zwierząt, lecz także koordynuje
rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych,
tymczasowym domach wolontariuszy a nawet hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące
największą część kosztów opieki, prowadzone jest poza Azylem, w licznych warszawskich lecznicach
weterynaryjnych.
2. Opieka poza Azylem
Oprócz zwierząt ewidencjonowanych w ramach działalności Azylu, za które Fundacja bierze pełną
odpowiedzialność, udzielana jest także doraźna pomoc opiekunom bezdomnych zwierząt, zgodnie z
§10 i §8 pkt. b) statutu Fundacji.
Pomoc ta polega głównie na finansowaniu:
• leczenia i sterylizacji kotów miejskich,
• leczenia bezdomnych zwierząt ciężko chorych i poszkodowanych w wypadkach drogowych,
którymi ktoś się zajął na własną rękę,
• sterylizacji i kosztownego leczenia zwierząt bezdomnych, przygarniętych przez osoby
niezamożne,
• utrzymywania zwierząt bezdomnych do czasu znalezienia dla nich docelowych domów.
Zakres potrzebnej opieki i udział Fundacji w jej kosztach ustalany jest indywidualnie w każdym
konkretnym przypadku.
Fundacja realizuje trzy programy dotyczące opieki poza Azylem, oparte na prowadzeniu zbiórek
pieniędzy na konkretne cele.
a) "Program pomocy dla zakładów opieki charytatywnej" ma na celu wsparcie dobrze
zorganizowanych ośrodków pomocy zwierzętom w takiej formie, by je promować i zapewnić
im własne grono darczyńców.
b) Program "Ratujmy razem" służy zbieraniu pieniędzy na kosztowną opiekę nad konkretnymi
zwierzętami, w drastycznych i poruszających przypadkach. Służy on budowaniu solidarności
w reagowaniu na takie przypadki.
c) „Partnerzy Psiego Anioła” to zbieranie pieniędzy na działalność prywatnych osób
systematycznie opiekujących się większą liczbą bezdomnych zwierząt.

3. Biuro Ochrony Zwierząt
Biuro Ochrony Zwierząt stanowi drugi, obok Azylu, zakład Fundacji powołany zgodnie z §6 w
związku z §9 pkt 1 f) i g) statutu. Celem Biura jest stałe monitorowanie sposobu rozwiązywania
problemu bezdomnych zwierząt przez gminy i instytucje państwowe oraz współpraca prawna.
Na podstawie zebranych przez Biuro źródłowych danych Fundacja opublikowała w kwietniu 2005
raport p.t. "Hycel 2004", który po raz pierwszy ujawniał publiczności dokładne dane statystyczne za
schronisk dla bezdomnych zwierząt i opisywał stan prawny oraz mechanizmy państwowej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami. Publikacja raportu znalazła znaczny oddźwięk w mediach. W 2006 roku
Biuro zbierało dane i przygotowało publikację kolejnego raportu „Hycel 2005” (w styczniu 2007).
Dane zebrane na potrzeby raportu posłużyły także do szeregu doniesień o przestępstwach przeciw
ochronie zwierząt dokonywanych przez urzędników i finansowane przez nich firmy: schronisko w
Krzyczkach k/Nasielska, w Chrcynnie k/Nasielska , w Legnicy, w Łodzi, w Wołominie i w
Korabiewicach. Dwa postępowania zostały umorzone, cztery pozostałe są w toku.
Biuro wszczęło w 2005 roku postępowanie o udostępnienie danych o tzw. "adopcji" ze schronisk
komercyjnych w Chrcynnie, Krzyczkach i Wołominie. Główny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych dwukrotnie oddalał skargi, obecnie sprawy rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny i
obecnie są powtórnie rozpatrywane przez GIODO.
4. Działalność propagandowa i edukacyjna
Działalność Fundacji obecna jest w mediach ogólnopolskich (Polskie Radio, TVP), które odwiedzają
Azyl dla zwierząt w Falenicy jak również relacjonują działalność Fundacji.
Oglądalność stron WWW Fundacji (www.psianiol.org.pl) rosła w 2006 roku od ok. 400 do 600 wizyt
dziennie. Zawierają one obszerną prezentację działań Fundacji i problemu bezdomnych zwierząt w
Polsce.
W maju 2006 Fundacja zorganizowała, we współpracy z Teatrem „Lalka” w Warszawie drugą edycję
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Noga w łapę - razem idziemy przez świat". Na konkurs
wpłynęło ok. 10 tysięcy prac dzieci i młodzieży z całej Polski. Liczne prace nagrodzone były przez
fundatorów nagród specjalnych.
W lutym 2006 uruchomiony został serwis internetowy „Znajda” gdzie zbierane są bo bazy informacje
o zaginionych i poszukiwanych psach i kotach. Do końca 2006 roku zawierał 250 wpisów z
fotografiami.
W lipcu 2006 Fundacja zorganizowała kampanię bilbordową przeciw porzucaniu zwierząt w okresie
urlopów.

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
NIP 951-20-45-571
Bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A
I
II
III
IV
V
B
I

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Stan na
początek
-

1 700,00
96 080,56
-

II Należności krótkoterminowe

III
1
2
C

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa

Data sporządzenia 31.01.2007

koniec
1 700,00

53 392,49

3 609,15
96 080,56
96 080,56

49 783,34
49 783,34

96 080,56

55 092,49

1
A
I
II
III
1
2
B
I
II
1
2
3
III
IV
1
2

PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa

Stan na
początek
84 864,35
31 503,75

-

koniec
67 176,53
84 864,35

53 360,60
53 360,60

-152 040,88
-152 040,88

11 216,21
11 216,21

122 269,02
122 269,02

11 216,21

122 269,02

-

96 080,56

55 092,49

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
NIP 951-20-45-571
Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2006 roku
poz.
1
A.
I.
II.
B.
I
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
II
III
1.
2.
3.
4.
IV
1.
2.
3.
V
1.
2.
3.
4.
5
6.
VI
1.
2.
3.
C.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

Wyszczególnienie
2
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Dotacje
Inne przychody określone statutem
KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
Koszty prowadzenia Azylu
Azyl usługi stałe
Azyl telefony
Azyl transport
Azyl karma
Środki medyczne (od 2006 roku ujęte jako materiały)
Azyl materiały, wyposażenie
Azyl wynagrodzenia i świadczenia
Azyl inne
Weterynaria
Opieka poza Azylem
Karma
Inne
Wynagrodzenia
Hotele
Biuro Ochrony Zwierząt
Wynagrodzenia
Pomoc prawna
Utrzymanie biura
Promocja i edukacja
Wynagrodzenia
Kampania 1%
Konkurs "Noga w łapę"
Kampania "Wybierz Miśka"
Publikacje w WWW
Inne
Pomoc innym podmiotom
Program pomocy zakładom opieki charytatywnej
"Ratujmy razem"
"Partnerzy"
WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (+ lub -) (A-B)
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Inne
POZOSTAŁE PRZYCHODY (nie wymienione w pozycji A i G)
POZOSTAŁE KOSZTY (nie wymienione w poz. B, D i H)
PRZYCHODY FINANSOWE
KOSZTY FINANSOWE
WYNIK FINANSOWY BRUTTO na całokształcie działalności (+ lub -) (C-D+E-F+G-H)
ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia 31.01.2007

Kwota za rok
poprzedni
3
482 916,86
482 916,86
403 800,83
181 216,51
15 343,49
5 612,69
524,22
58 469,64
2 041,47
33 158,03
63 258,10
2 808,87
119 544,70
40 383,46
12 952,15
27 431,31

59 622,90

3 033,26

0,00

Kwota za rok
obrotowy
4
844 044,07
50 000,00
794 044,07
931 552,09
262 516,02
20 116,16
11 463,23
8 658,56
76 300,95
0,00
10 667,71
134 788,85
520,56
332 907,30
105 819,47
27 917,62
2 419,96
27 929,00
47 552,89
57 946,18
41 500,00
7 046,50
9 399,68
80 065,44
14 997,08
41 070,73
8 110,26
4 983,03
2 358,20
8 546,14
92 297,68
78 052,72
12 622,34
1 622,62
-87 508,02
65 784,65

79 116,03
25 640,59
8 397,67
5 685,84
1 144,58
5 408,50
5 004,00
0,00
1 731,24
1 620,45
4,05
53 360,60
0,00

917,31
1 090,00
51 971,39
11 805,95
0,00
0,00
1 256,35
4,56
-152 040,88
0,00

53 360,60

-152 040,88

Warszawa, 28.03 2006

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2006

Na przychody Fundacji składają się :
- darowizny na cele statutowe organizacji
- dotacja z Urzędu Miasta st. Warszawy
- przychody finansowe od środków na rachunkach bankowych
Do kosztów realizacji zadań statutowych zaliczono:
- koszt prowadzenia Azylu
- koszt opieki nad zwierzętami poza Azylem
- koszty opieki weterynaryjnej
- koszt funkcjonowania Biura Ochrony Zwierząt
- koszty promocji i edukacji
- koszty poniesione na pomoc dla innych podmiotów prowadzących taką samą formę działalności
Do kosztów administracyjnych zaliczono:
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników administracji
- pozostałe wydatki
Fundacja nie zaciągała kredytów.
Na zobowiązania Fundacji składają się zobowiązania wobec dostawców za materiały i usługi.
Na należności składają się środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz zaliczki wypłacone
dostawcom.
Fundacja ma 1 środek trwały – samochód osobowy – o wartości początkowej 1700,00 złotych. Środek
trwały będzie zamortyzowany jednorazowo.
Fundacja zatrudniała w 2006 roku 17 pracowników na umowy zlecenie i o dzieło. Gros prac
związanych z funkcjonowaniem Fundacji wykonywanych jest przez wolontariuszy.
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń za pełnione funkcje.

