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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 z działalności 

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2009 roku 

 

1.1.1.1. Informacje podstawowe 

 

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.  

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

REGON 017517276. 

Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 10.10.2007 r. 

W pierwszym kwartale 2009 r. fundacją kierował zarząd w składzie: 

Agnieszka Brzezińska – prezes, zam. ul. Kosodrzewiny 7/9 04-979 Warszawa; 

Agnieszka Gruszczyńska – wiceprezes, zam. Al. Kościuszki 56/25, 90-428 Łódź  

(rezygnacja - styczeń 2009), 

Magdalena Grzybowska – wiceprezes, zam. Al. Zjednoczenia 38/1, 01-801 Warszawa’ 

 

W marcu 2009 nastąpiła zmiana. Obecny skład zarządu jest następujący: 

Agnieszka Brzezińska – prezes, zam. ul. Kosodrzewiny 7/9 04-979 Warszawa; 

Tomasz Niewczyk – członek zarządu, zam. ul. Nowogrodzka 16/9, 00-511 Warszawa 

 

2. Cele i zadania fundacji 

 

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. 

Nałożone cele fundacja realizuje poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

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

finansowych i rzeczowych na rzecz fundacji, organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych,  
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współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, których 

celem jest niesienie pomocy zwierzętom, a zwłaszcza bezdomnym zwierzętom domowym. 

 

3. Pozyskiwanie funduszy 

 

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 rachunek bankowy. 

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

W 2009 r. około 81% przychodów fundacji (929.908,28 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 

 

4. Działania w 2009 roku 

 

Umowa nr OŚ/B/III/1/12U-38/09 

W 2009 r. fundacja zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa Umowę nr OŚ/B/III/1/12U-38/09 na 

wykonanie zadania publicznego z zakresu prowadzenia działań na rzecz ochrony zwierząt 

bezdomnych i wolnożyjących z terenu m. st. Warszawy, w okresie od .12.03.2009 do 15.12.2009. 

Kwota dotacji wyniosła 56.779,00 zł. 
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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. Zakupiona karma została 

spożytkowana na dokarmianie zwierząt-rezydentów azylowych oraz będących pod opieką poza 

schroniskiem. Szczególny nacisk położono na zakup karmy weterynaryjnej leczniczej, bowiem 

pod opieką fundacji znajduje się dużo zwierząt przewlekle chorych i starych, wyniszczonych 

egzystencją w okresie do momentu znalezienia się pod opieką fundacji, często wygłodzonych, 

wymagających odpowiedniej, specjalistycznej karmy. Zakupione akcesoria zwierzęce zostały 

wykorzystane dla potrzeb psów i kotów, do poprawy ich bytowania w azylu oraz zapewnienia im 

bezpieczeństwa podczas wychodzenia na spacery (szelki, smycze, obroże). 

Ze środków pochodzących z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy fundacja przeprowadziła 16 

sterylizacji suk, 10 sterylizacji kotek, 5 kastracji psów, 5 kastracji kotów. Łączna ilość zabiegów 

36. Harmonogram przewidywał 29 zabiegów. Ogółem pomocy weterynaryjnej udzielono 72 psom 

i 17 kotom. Fundacja zakupiła karmę dla zwierząt łącznie 2.787,770 kg za kwotę 31.554,88 zł 

(karma bytowa, lecznicza), a także 17 smyczy, 20 obróż, 8 kagańców, 1 parę szelek, 830,80 l 

żwirku, i podściółki dla kotów, 3 kuwety, 3 łopatki oraz 4 klatki dla psów. 

 

 

Umowa nr OŚ/B/III/1/12U-45/09 

W 2009 r. Fundacja zawarła także z Miastem Stołecznym Warszawa Umowę nr OŚ/B/III/1/12U-

45/09 na prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt bezdomnych i 

wolonożyjących. Kwota dotacji wyniosła 24.824,94 zł.  

Celem umowy było zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej w zakresie przyczyn 

bezdomności zwierząt w Warszawie i sposobów jej zapobiegania, jak również możliwość 

praktycznej pomocy zwierzętom przebywającym w schroniskach, zwiększenie liczby 

wolontariuszy w schroniskach oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy ze 

zwierzętami i pomocy poszkodowanym zwierzakom. Przygotowano wystawę, która była 

prezentowana w warszawskich gimnazjach, liceach oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. Dokonano 21 ekspozycji. Zorganizowano spotkania edukacyjne w 12 szkołach, 

w których wzięło udział 1170 uczniów. Rozdano około 9000 ulotek. 
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Przeprowadzono następujące szkolenia: 

„Pierwsza pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, pogryzionym, itp.”  

(udział 58 osób); 

„Behawiorystyka psów i kotów, w szczególności trudnych zwierząt ‘po przejściach’, 

wymagających przygotowania przed oddaniem do adopcji”  

(udział 52 osób, ćwiczenia – 33 osoby); 

„Przygotowanie do udziału w interwencjach” (53 osoby); 

„Prawo dotyczące zwierząt podczas interwencji” (53 osoby) 

Interwencje – praktyka (30 osób). 

 

W listopadzie 2009 r. zawarto Umowę Dofinansowania i zrealizowano projekt pod tytułem: 

Wyjazd integracyjny z wolontariatem Subsektora Bankowości Korporacyjnej i Bankowości 

Przedsiębiorstw. 

Celem projektu było zapoznanie wolontariuszy z codzienną pracą w schonisku, uwrażliwienie 

ludzi dorosłych na bezdomność zwierząt oraz pomoc zwierzętom przebywającym w azylu. 

Wykonano działania jak poniżej: 

- wyprowadzanie psów na spacer,  

- zabiegi pielęgnacyjne psów (czesanie, szczotkowanie sierści),  

- porządkowanie terenu schroniska,  

- zadaszenie blaszaka, w którym przebywają zwierzęta, 

- wymiana siatki ogrodzeniowej. 

Projekt był realizowany przez 15 wolontariuszy Fundacji Kronenberga. 

W spacerach oraz zabiegach pielęgnacyjnych z wolontariuszami wzięło udział ok. 40 psów. 

Smakołykami poczęstowano ok. 70 psów. Adresatami projektu było 130 psów, przebywających w 

schronisku. Sprawozdanie ze spotkania z wolontariuszami zostało umieszczone na stronie 

internetowej fundacji: http://www.psianiol.org.pl/aktualnosci/id/142.  

Dzięki projektowi zwierzęta mogły wyjść na dłuższe spacery, wybiegać się, co ma bardzo ważne 

znaczenie dla ich kondycji psychofizycznej. Przeprowadzono dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne, 

co miało to niewątpliwy wpływ na wyadoptowanie w weekend następujący po wizycie 

wolontariuszy 4 psów  

Niestety z powodu powalonego konara po niedawnej wichurze nie udało się zrealizować zamiaru 

położenia blachodachówki oraz postawienia ogrodzenia. Ustalono, że te prace zostaną 

wykonane na wiosnę 2010 roku. 
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Zrealizowany projekt, polegający na integracji wolontariuszy ze zwierzętami, bezpośredni kontakt 

z człowiekiem miał bardzo ważny wpływ na socjalizację zwierząt schroniskowych, co ułatwi ich 

przyszłą adopcję i przyspieszy adaptację w nowych domach. 

Fundacja po raz pierwszy współpracowała z wolontariatem bankowości korporacyjnej. 

Otrzymano na ten cel od Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga 4.400,00 zł. 

 

Tradycyjnie realizowano programy: Rodzina Zastępcza, Adopcje Honorowe, Program 

pomocy dla zakładów opieki charytatywnej oraz Ratujmy Razem. 

Oprócz cyklicznych interwencji dokonywanych przez Patrol Interwencyjny na terenie miasta 

Warszawy oraz województwa mazowieckiego, fundacja zaangażowała się w ratowanie 

bezdomnych zwierząt koczujących na terenie miasta Szydłowiec (w mieście znajdowały się 

dziesiątki zwierząt z otwartymi ranami na ciele, widocznymi chorobami skory, świerzbem, 

pchłami, wycieńczone, głodne, brudne, bez obróż). Przedstawiciele fundacji kilkakrotnie udawali 

się do Szydłowca i odławiali zwierzęta potrzebujące pilnej pomocy: 30.10.2009 zabrano 5 psów , 

6.11.2009 13 psów, 8.11.2009 2 psy, 11.11.2009 1 kota, 18.11.2009 2 psy i 1 kota. Pomocy 

udzielono 24 zwierzętom. Z zastanej sytuacji wynikało, że w Szydłowcu dochodzi do licznych 

naruszeń przepisów w/w ustawy. Gmina nie wywiązuje się ze swoich obowiązków z zakresu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zwalczania wśród zwierząt chorób zakaźnych oraz 

przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

 

5. Koszty 

 

Na realizację:  

- celów statutowych fundacji wydatkowano 954.724,86 zł 

- na administrację wydatkowano                 223.151,70 zł 

 

W 2009 roku średniorocznie zatrudniano w fundacji 2 osoby (prezes i wiceprezes zarządu), 

kwota wynagrodzeń członków zarządu łącznie wypłaconych przez Fundację kształtowała się na 

poziomie 18.102,98 zł brutto.  

Począwszy od czerwca 2009 zarząd nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.  

Na umowy zlecenia wydatkowano 203.096,84 zł. 
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W skład struktury umów zleceń weszły: 

� umowy zlecenia i umowy o dzieło, których celem była opieka nad zwierzętami bezdomnymi  

   (domowe hotele), koszt których kształtował się na poziomie 10.634,85 zł 

� umowy zlecenia  za grudzień 2008, a wypłacone w styczniu 2009 r., w wysokości  45.610,19 

� umowy o dzieło wg dotacji edukacyjnej, uzyskanej z Urzędu Miasta w  2009 r. w wyniku  

   konkursu, w wysokości 15.979,18 

 

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

Na rachunkach bankowych występowała kwota 179.809,46 z czego zdeponowano na lokatach 

kwotę 100.000,00 zł. 

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

także nieruchomości. 

Zarząd fundacji podjął w 2009 roku 1 uchwałę, zatwierdzającą bilans. 

 

W 2009 roku dokonano kasacji samochodu marki Opel Astra, którym poruszał się Patrol 

Interwencyjny ze względu na częste usterki, wynikające z wieku i nadmiernej eksploatacji 

pojazdu na potrzeby zwierząt oraz fakt, iż wartość kolejnej naprawy przekroczyłaby 5-krotnie 

wartość samochodu. 

Nie dokonano zakupu środków trwałych 

Wartość aktywów i pasywów w 2009 r. wyniosła 214.671,77 (suma bilansowa). 


