
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Psi Azylek – Zwierzęta w Potrzebie 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Podkarpackie  
Powiat: 

Dębicki  

Gmina: 

Dębica 
Ulica: 

- 
Nr domu: 

45 

Nr lokalu: 

24 
Miejscowość: 

Pustków-Osiedle 
Kod pocztowy: 

39-206 

Nr telefonu: 

695 930 959  
e-mail: 

fundacja.psiazylek@gmail.com 
Nr faksu: 

- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 369353824 4. Data wpisu w KRS: 29.01.2018 5. Nr KRS: 0000714908 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Irena Nowak  
Katarzyna Magdalena Hałata  
Anna Magdalena Augustynowicz 
Marzena Magdalena Czernicka - Gawrońska  
Anna Maria Bizoń 

Prezes Zarządu  
Wiceprezes Zarządu 
Skarbnik 
Rada Fundacji  
Rada Fundacji 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celami Fundacji są: 
1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie 

edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z organizacjami propagującymi humanitarne 

traktowanie zwierząt. 

2. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w 

schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z 

placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie 

zwierzętom nowych opiekunów). 

3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie 

wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji. 

4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. 

5. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt. 

6. Wszelkie działania nie wymienione w punkach 1-5 mogące w przyszłości wyniknąć z szeroko rozumianej działalności 

Fundacji, w tym kształtowaniu pro zwierzęcych postaw obywateli. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

za rok 2018 

 



 
Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a) Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt; 
b) Organizowanie i wspieranie wolontariatu; 
c) Współpracę z organami samorządowymi oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi 

działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;  
d) Organizowanie edukacji pro zwierzęcej w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu;  
e) Promowanie kampanii prowadzących do eliminacji okrucieństwa wśród zwierząt; 
f) Wspieranie gminnego przytuliska dla zwierząt;    
g) Rozszerzanie wiedzy wolontariuszy na prawne aspekty działalności Fundacji poprzez udział w szkoleniach 

i warsztatach; 
h) Promocja celów Fundacji w środkach masowego przekazu;  
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W 2018 roku prowadziliśmy następujące działania: 
 

1) Otoczyliśmy bezpośrednią opieką 70 zwierząt (psy i koty). 
2) Zaopiekowaliśmy się 45 kotami wolnożyjącymi. Wyłapane i wysterylizowane / wykastrowane, zostały 

wypuszczone na wolność.  
3) Prowadziliśmy 10 Domów Tymczasowych dla 35 zwierząt. 
4) Wspólnie z RSOZ w Rzeszowie przeprowadziliśmy akcję czipowania psów oraz szukania im domów w sytuacji 

likwidacji gminnego przytuliska. 
5) Sfinansowaliśmy opiekę weterynaryjna dla 42 chorych zwierząt lub będących ofiarami wypadków. 
6) Opłaciliśmy sterylizację 25 i kastrację 20 psów i kotów wolnożyjących. 
7) Znaleźliśmy nowe domy dla czworonogów. 
8) Przeprowadziliśmy akcję w środowisku lokalnym o zasięgu powiatowym, mającym na celu edukację pro 

zwierzęcą.  
9) Nawiązaliśmy współpracę z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt w Rzeszowie.  
10) Zorganizowaliśmy 7 zbiórek na portalu na ratowaniezwierzków.pl – cel: pomoc chorym zwierzętom i 

poprawienie ich bytowania. 
 

WOLONTARIAT:  
Fundacja rozwija idee wolontariatu. Wśród wolontariuszy można wyróżnić podgrupy: adopcyjne, logistyczne, 
opiekujące się zwierzętami. Każdy kandydat na wolontariusza musi przejść rozmowę/szkolenie dotyczące zasad 
bezpieczeństwa, oraz szkolenie pod okiem starszych wolontariuszy.  
 
DZIAŁANIA EDUKACYJNE I SPOŁECZNE: 
Fundacja przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach powiatu dębickiego (18 wizyt) 
Zorganizowano opiekę dla 5 wycieczek szkolnych podczas wizyty w przytulisku. 
Podczas imprezy II Biegu na 6 łap, zorganizowano, we współpracy z Firmą Tikkurila,  panel warsztatowy dla dzieci i 
młodzieży z elementami nauki poszanowania  zwierząt.  
Zorganizowano 4 spotkania dzieci z dogoterapetą – nauka wzajemnych relacji pies-człowiek oraz zachowania się w 
sytuacjach niebezpiecznych. 
6-7 czerwca 2018 – zorganizowano wspólnie z Fundacją Ewy Naworol, akcję w szkole w Brzeźnicy pod hasłem „My nie 
gryziemy”. 
16-17 grudnia 2018 wspólnie z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt – przeprowadzono akcję: 
odrobaczania, szczepienia i zaczipowania 17 psów.  
22 grudnia 2018 zorganizowaliśmy wspólnie z lokalnymi sportowcami charytatywną imprezę: „Mikołajkowy Turniej 

Mistrzów GALPS”, którego celem było wsparcie adopcji psów z lokalnych schronisk. 

14 lutego 2019 – Fundacja zorganizowała imprezę „Zakochaj się w psie na Walentynki”, której celem było 

promowanie adopcji psów ze schroniska. 

Fundacja organizowała systematyczne/cykliczne akcje „Zabierz psa na spacer”, która włączała lokalną społeczność do 

pomocy. Zachęcała do zabierania psów z przytuliska na weekendowe spacery. 



Wolontariusze Fundacji uczestniczyli w 5 szkoleniach z pracownikami i wolontariuszami RSOZ. Tematem spotkań były 

zasady dobrego wolontariatu, opieka nad zwierzętami w przytuliskach/schroniskach, adopcje, szukanie domów, 

radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE: 
- Fundacja prowadzi 2 fanpejdże na stronie fb, oraz stronę internetową www.fundacjapsiazylek.pl 
- współpracuje z lokalnymi mediami (prasa, TV regionalne, TV Dębica, TV Rzeszów itp.) w celu promowania działań 
fundacji na rzecz zwierząt 
 
PRACE REMONTOWE I MODERNIZACYJNE: 
Wolontariusze Fundacji uczestniczyli w następujących działaniach:  
- naprawa kojców, zabezpieczanie kojców przed nadmiernym nagrzewaniem się podczas upałów, ocieplanie bud i 
kojców w zimie, pozyskiwanie słomy na wyściółkę do bud.  
- sfinansowanie kosztów budowy kojca o wymiarach 4,5 x 2 m dla dużego psa 
- wyposażenie przytuliska w nowe, ocieplone budy różnych wielkości  
 
 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

NIE DOTYCZY  

X6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

Uchwała nr 1/2018 
Uchwała nr 2/2018 
Uchwała nr 3/2018 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

49609,23 0 

a. Przychody z działalności statutowej 49609,23 0 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0 0 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0 0 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0 0 



b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0 0 

- Ze środków budżetu państwa 0 0 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0 0 

e. Ze spadków, zapisów 0 0 

f. Z darowizn 46609,23 0 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) –DOTACJA TESCO 3000 0 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

0 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

24938,63 0 

a. Koszty realizacji celów statutowych 22773,4 0 

b. Koszty działalności gospodarczej 0 0 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

2165,23 0 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0 0 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

NIE DOTYCZY 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej NIE DOTYCZY 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez 
fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od 
wynagrodzeń) 

NIE DOTYCZY 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

NIE DOTYCZY 

b. Z tytułu umów zlecenie NIE DOTYCZY 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

NIE DOTYCZY 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

NIE DOTYCZY 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

X 
TAK 

 



2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych NIE UDZIALANO POŻYCZEK 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek NIE DOTYCZY 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych NIE DOTYCZY 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

SALDO NA RAUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2018 WYNOSI 7965,88 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

0 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

7965,88 0 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 



Fundacja w 2018 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

Deklaracja CIT- 8 wraz z załącznikiem CIT-0 za rok 2018 złożony elektronicznie w Urzędzie 
Skarbowym. 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 

 

NIE DOTYCZY  
 
 
 
 

 
 

 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

NIE DOTYCZY  

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 



PUSTKÓW – OSIEDLE  

 05.08.2019 

………………………………… 

miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


