Fundacja dla Zwierząt „Argos”
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
tel. 22 615 52 82, www.argos.org.pl
KRS: 286138

Sprawozdanie z działalności
za rok 2009
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.U. nr 50, poz. 529.

1. Dane ogólne:
Nazwa i siedziba:
„Fundacja dla Zwierząt ARGOS”, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
Rejestracja:
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 08.08.2007 pod nr 00000286138,
zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w dniu 26.11.2008
REGON:
141084186
Reprezentowana przez zarząd:
Urszula Pluta (prezes zarządu), 03-991 Warszawa, ul. Radłowa 14h,
Tadeusz Wypych (członek zarządu), 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
Cele statutowe:
charytatywna pomoc zwierzętom bezdomnym i zwierzętom krzywdzonym przez ludzi oraz
zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sprawowania opieki nad zwierzętami; organizowanie adopcji zwierząt,
2. opieki weterynaryjnej,
3. prowadzenia zakładów opieki nad zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
4. organizowania akcji propagandowych i edukacyjnych, których celem jest niesienie pomocy
zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, propagowane adopcji zwierząt, sterylizacji,
5. współdziałania z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policją,
strażą miejską,
6. gromadzenia funduszy i wspieranie finansowe osób w trudnej sytuacji materialnej uczestniczących w realizacji celów Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie sprzedaży przedmiotów darowizny na cele pożytku publicznego.
Fundacja realizowała w 2009 roku cele statutowe wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność koncentrowała się na dwóch projektach (wewnętrznych zakładach
Fundacji), tj. Ośrodek „Koteria” oraz Biuro Ochrony Zwierząt. Oba te projekty mają charakter wyjątkowy w dziedzinie humanitarnej ochrony zwierząt w Polsce. Podejmują działalność w zakresie i
formie jakiej nie prowadzi nikt inny w Polsce.
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O ś r o d e k d l a k o t ó w m i e j s k i c h „ K o t e r i a ” został uruchomiony 17.02.2009 w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3. Jego celem jest świadczenie opiekunom bezdomnych kotów miejskich
bezpłatnych usług sterylizacji ich podopiecznych. To zaś jest podstawowym działaniem dla humanitarnego i skutecznego rozwiązywania problemu z tymi zwierzętami. Jest to pierwszy w Polsce ośrodek, który świadczy takie usługi w sposób nieodpłatny, ciągły, bezpośredni i ogólnodostępny dla
wszystkich opiekunów tych zwierząt. Taki sposób działania pozwala na humanitarne i skuteczne
rozwiązywanie problemu w większej skali. W przeciwieństwie do tradycyjnych działań sprowadzających się do organizowania przez gminy doraźnego wyłapywania i umieszczania tych zwierząt w
schroniskach.
W 2009 roku Ośrodek przyjął 1.518 kotów z Warszawy i okolic. Wykonał 1.387 zabiegów
sterylizacji/kastracji kotów, dostarczonych przez ok. 800 opiekunów, kosztem 342.569 zł. Koszty
bieżące działania Ośrodka w przeliczeniu na jedno przyjęte zwierzę wynosiły mniej niż 200 złotych.
Ośrodek został uruchomiony i finansowany był ze środków własnych Fundacji oraz wsparty dotacjami ze środków publicznych. Efektywność wykorzystanie środków publicznych wyniosła ok. 120
zł na przeciętny zabieg (72% sterylizacje samic, 28% kastracje samców).
Oprócz samych zabiegów, zwierzęta były badane, poddawane profilaktyce i ograniczonemu
leczeniu oraz przetrzymywane po zabiegu przez 7 dni (samice) lub 2 dni (samce). Ośrodek intensywnie propagował swoje usługi a także prowadził szkolenia dla opiekunów.
Koszty działania Ośrodka stanowiły 82% kosztów działalności statutowej Fundacji.
Szczegółowe informacje o Ośrodku i problemie kotów miejskich publikowane są pod adresem
www.koteria.org.pl.
B i u r o O c h r o n y Z w i e r z ą t to trwający od 2004 roku projekt obywatelskiego monitoringu
realizowania przez 2,5 tysiąca polskich gmin ich ustawowych zadań dotyczących bezdomnych
zwierząt. Biuro zbiera informacje ze wszystkich gmin i schronisk w Polsce, opracowuje je i publikuje dla ogólnego użytku (www.boz.org.pl). Sporządza raporty i w wybranych przypadkach uczestniczy w postępowaniach administracyjnych i karnych.
Biura Ochrony Zwierząt jako jedyny podmiot w Polsce dostarcza źródłowych danych na
temat problemu bezdomnych zwierząt domowych w Polsce, praktyk gmin i schronisk, oraz kosztów i skutków publicznych działań w tym zakresie.
Biuro współpracuje z organizacjami społecznymi i indywidualnymi osobami w całym kraju.
Koszty BOZ stanowiły 3% kosztów działalności statutowej Fundacji.
P o z o s t a ł e k i e r u n k i d z i a ł a ń s t a t u t o w y c h (12% kosztów) to doraźna opieka nad zwierzętami bezdomnymi, tj. interwencje, leczenie, adopcja. Dotyczyło to kotów zgłaszanych do Ośrodka „Koteria”, zwierząt ratowanch z patologicznego w Boguszycach i innych.
Koszty działań reklamowych i edukacyjnych wyniosły 3% kosztów statutowych.
3. Informacja o działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej z mocy statutu, nie jest zarejestrowana jako
przedsiębiorca w KRS, nie czerpie przychodów ani nie ponosi kosztów takiej działalności.
4. Uchwały zarządu Fundacji
W 2009 r. zarząd Fundacji podjął jedną uchwałę, o przyjęciu sprawozdania finansowego za
2008 rok.
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5. Przychody Fundacji
Największym źródłem przychodów Fundacji w 2009 roku były dwie dotacje za środków publicznych na prowadzony przez Fundację Ośrodek dla kotów Miejskich „Koteria” w Warszawie.
1. dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO 2009) w wysokości 100.000 zł,
2. dotacja z Urzędu M. St. Warszawy w wysokości 66.555 zł.
Dotacje te stanowiły mniej niż połowę kosztów uruchomienia i prowadzenia Ośrodka w 2009 r.,
które wynosiły 342.569 zł. Większość tych kosztów została pokryta ze środków własnych Fundacji,
w tym głównie z darowizn zgromadzonych w roku poprzednim (wynik finansowy za 2008 r. wyniósł 261.232 zł).
Kolejnym źródłem przychodów w wysokości 61.783 zł, było przyjmowanie jednego procenta od
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Następnym źródłem przychodów, w wysokości 55.712 zł były darowizny wpłacane ciągle na rachunek bankowy Fundacji:. Przychody finansowe z lokaty i oprocentowania środków na rachunku bankowym wyniosły 440 zł.
źródło przychodów
dotacje ze środków publicznych
(budżet państwa i budżet gminy)
jeden procent podatku dochod. od osób. fiz.
darowizny od osób prywatnych

kwota złotych
166.555,00
61.783,16
55.712,03

przychody statutowe

284.050,19

przychody finansowe

440,46

przychody ogółem

284.490,65

6. Koszty działalności Fundacji
Z zebranych środków Fundacja pokrywała koszty działalności statutowej. Stanowiły one 94% ogółu
kosztów i dotyczyły przede wszystkim dwóch stałych projektów (zakładów wewnętrznych) Fundacji:
1) Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria”: 342.569 zł
2) Biuro Ochrony Zwierząt: 12.460 zł
Poza tym Fundacja ponosiła koszty bezpośredniej (doraźnej) opieki nad zwierzętami bezdomnymi
51.711 zł ze swego ogólnego budżetu (42.342) i darowizn na konkretny cel (9.369 zł). Były to
głównie koszty leczenia. Koszty reklamy i edukacji wynosiły 13.695 zł. Koszty administracyjne
wyniosły 28.122,61 zł, co stanowiło 6% ogółu kosztów. Koszty finansowe wyniosły 20 zł.
rodzaj kosztów

kwota złotych

Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria”

342.568,52

Biuro Ochrony Zwierząt

12.459,70

bezpośrednia opieka nad zwierzętami

51.711,19

reklama i edukacja

13.695,44

razem koszty działalności statutowej
koszty administracyjne

420 434,85
28.122,61

koszty finansowe

19,97

koszty ogółem

448.577,43
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7. Dane o zatrudnieniu i majątku
a) zatrudnienie
Fundacja zatrudniała pracowników w Ośrodku dla kotów miejskich „Koteria”:
1. lekarza weterynarii na stanowisku kierownika gabinetu weterynaryjnego (umowa o pracę)
2. trzy osoby na stanowiskach. pielęgniarzy (umowy cywilne i umowy o pracę)
3. ponadto korzystała z nieodpłatnej pracy kilkunastu wolontariuszy (umowy wolontariackie).
W dziale administracji Fundacja zatrudniała księgowego (umowa cywilna)
b) wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wyniosła 118.011,45 zł. Nie wypłacano nagród, premii itp.
świadczeń, a całość wynagrodzeń dotyczyła nieodpłatnej działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych (księgowość).
c) wynagrodzenie dla członków organów Fundacji
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom organów Fundacji.
d) wynagrodzenia tytułem umów-zleceń
Tytułem umów zleceń wypłacono 17.992,93zł, co dotyczyło pielęgniarzy w Ośrodku i księgowego.
e) pożyczki
Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Fundacja miała jeden rachunek bankowy nr 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915 w Banku PEKAO
SA, który pełnił rolę rachunku bieżącego do obsługi całej działalności Fundacji.
Stan rachunku wynosił w dniu 01.01.2009: 243.260,31 zł, a w dniu 31.12.2009: 21.472,18 zł
g) wartość obligacji, udziałów, akcji
Fundacja nie posiadała i nie nabywała obligacji, udziałów i akcji.
h) nieruchomości
Fundacja nie posiadała nieruchomości. Dysponowała i ponosiła koszty utrzymania nieruchomości
zapisanej Fundacji w spadku po Zofii Nowak, lecz do końca 2009 r. postępowanie spadkowe nie
zostało zakończone.
i) środki trwałe
Fundacja posiadała jeden środek trwały – samochód osobowy. Ponadto inwestowała w obce środki
trwałe w ten sposób, że wyremontowała i wyposażyła Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria”
mieszczący się w lokalu wynajętym od Miasta Stołecznego Warszawy.
j) wartość aktywów i zobowiązań
Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2009 wynosiły 127.995,42 zł.
Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2009 wynosiły 29.515,71 zł.
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8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
Działalność Ośrodka dla kotów miejskich „Koteria” była przedmiotem wsparcia finansowego ze
środków rządowych (Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz ze środków
Miasta St. Warszawy.
W obu przypadkach były to umowy o wspieranie działalności pożytku publicznego, zawierane w
trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego, po przeprowadzeniu otwartych
konkursów przewidzianych tą ustawą. Oba wspierane zadania zamykały się czasowo w roku 2009.
9. Zobowiązania podatkowe i składane deklaracje podatkowe
Fundacja nie miała żadnych zobowiązań podatkowych. Fundacja była zwolniona z obowiązku składania deklaracji CIT-2, składała natomiast deklaracje CIT-8, CIT-D i PIT-4.
10. Kontrole
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.
Byly natomiast przeprowadzane kontrole wykorzystania środków publicznych z tytułu zawartych
umów o wspieranie zadania pożytku publicznego (działania Ośrodka dla kotów miejskich „Koteria”) , tj. kontrola ze strony operatora PO FIO 2009 oraz kontrola z Urzędu m.st. Warszawy. W obu
kontrolach nie stwierdzono poważniejszych uchybień.

Warszawa, 15 marca 2010 r.
prezes Fundacji
Urszula Pluta
członek zarządu
Tadeusz Wypych
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