SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOSCI
FUNDACJI PSI LOS IM. JOANNY KRUPIŃSKIEJ ZA ROK 2012
I.
Nazwa:
Siedziba:

Fundacja Psi Los im. Joanny Krupińskiej
30-071, Kraków, ul. Rolnicza 4/23

Strona internetowa:
e-mail:
tel.
fax
Data wpisu do KRS:
Nr w KRS:
REGON:
NIP:

www.psilos.org
kontakt@psilos.org
12 350 20 20
12 350 21 21
22 września 2011
0000396864
122405024
6772363579

Organem wykonawczym Fundacji jest zarząd Fundacji, w którego skład do dnia 06 lipca
2012 roku wchodziły dwie osoby:
- Andrzej Jaworski, Prezes Zarządu, zamieszkały ul. Rolnicza 4/23, 30-071 Kraków
- Anna Rościszewska, v-ce Prezes Zarządu , zamieszkała ul. Bażanki 6, 30-376 Kraków
Od dnia 07 lipca 2012 roku w skład zarządu Fundacji wchodziła jedna osoba
- Andrzej Jaworski, Prezes Zarządu, zamieszkały ul. Rolnicza 4/23, 30-071 Kraków
Do celów statutowych Fundacji należy:
Wszechstronne działanie na rzecz poprawy losu zwierząt bezdomnych i pokrzywdzonych
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności:
a) wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi zwierzętami
b) propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz podnoszenie świadomości
społecznej i wrażliwości na ich cierpienie.
c) wspieranie rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona zwierząt.
d) ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.
Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez:
1. wszechstronne wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi i pokrzywdzonymi
zwierzętami, takimi jak schroniska, przytuliska, itp., w szczególności Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt im. Joanny Krupińskiej w Krakowie
2. zakładanie i prowadzenie schronisk, przytulisk i hoteli dla zwierząt
3. prowadzenie i finansowanie akcji sterylizacji zwierząt
4. wspomaganie osób ubogich w zapewnieniu dobrostanu zwierząt będących ich
własnością
5. organizowanie akcji adopcji zwierząt
6. organizowanie akcji służących propagowaniu odpowiedzialnego i humanitarnego
stosunku do zwierząt
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7. organizowanie zbiórek darów i datków na cele statutowe z wykorzystaniem mediów,
Internetu, zbiórek ulicznych i innych legalnych form pozyskiwania środków
8. działanie na rzecz ustanowienia przepisów chroniących dobrostan zwierząt
9. promocję i organizację wolontariatu
10. organizowanie aukcji i sprzedaży przedmiotów, w tym dzieł sztuki, z których cały
dochód będzie przeznaczony na cele statutowe
11. transportowanie chorych i rannych zwierząt, oraz udzielanie im pomocy
weterynaryjnej
12. współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i
samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz
służbami publicznymi w zakresie obejmującym realizację celów statutowych Fundacji
13. inną działalność mogącą służącą realizacji celów Fundacji.
II. Opis działalności Fundacji Psi Los podjętej w 2012 roku.
Strona internetowa Fundacji
Od momentu zarejestrowania Fundacji nieprzerwanie do chwili obecnej strona internetowa
Fundacji jest na bieżąco aktualizowana. Oprócz podstawowych informacji na temat Fundacji,
strona zawiera opis dokonań Fundacji, galerie zdjęć bezdomnych zwierząt, przedstawia
partnerów i podmioty pomagające Fundacji w realizacji jej zadań statutowych. Na stronie
głównej umieszczane są regularnie aktualizowane informacje bieżące z działalności Fundacji.
Ważną częścią strony jest część nazwana „Zapytaj Eksperta”. Dzięki znajdującemu się na
stronie formularzowi Internauta może w formie elektronicznej zwrócić się z pytaniem do
lekarza weterynarii, behawiorysty, szkoleniowca.
Zapobieganie bezdomności zwierząt – kampania społeczna
W maju 2012 roku Fundacja zorganizowała pierwszą kampanię społeczną. „Prawdziwa
przyjaźń jest za darmo” to pro-zwierzęcy projekt, którego celem było zwrócenie uwagi na
problem bezdomnych zwierząt, a przede wszystkim, popularyzacja adopcji schroniskowych.
W kampanii chodziło o przekonanie społeczeństwa, że to przygarnianie zwierząt, a nie
kupowanie ich (zwłaszcza w tzw. pseudohodowlach), przyczynia się poprawy losu zwierząt
domowych w Polsce. Akcja objęła swoim zasięgiem kilka największych miast Polski:
Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, a dzięki dodatkowym akcjom medialnym
Fundacji udało dotrzeć z hasłem propagującym kampanię do szerokiej rzeszy społeczeństwa.
Do udziału w kampanii Fundacja zaprosiła znane i popularne osoby, którym los bezdomnych
zwierząt nie jest obojętny. Wśród sławnych ambasadorów znaleźli się: Urszula Grabowska,
Magdalena Walach, Agnieszka Chrzanowska, Hanna Bieluszko, Ewa Kaim, Ewa Kolasińska,
Anna Radwan, Ojciec Leon Knabit, Paweł Małaszyński, Maciej Stuhr, Krzysztof Globisz,
Zbigniew Łuczyński.
Zapobieganie bezdomności zwierząt – nawiązanie współpracy z Safe – Animal
Na początku 2012 roku Fundacja nawiązała współpracę z Międzynarodową Bazą Danych
SAFE-ANIMAL. Dzięki nawiązaniu współpracy Fundacja przeprowadziła w Krakowie dwie
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akcje bezpłatnego znakowania elektronicznego (czipowania) zwierząt. Dodatkowo na swojej
stronie internetowej Fundacja prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą elektronicznego
znakowania zwierząt, w której wyjaśnia, na czym polega elektroniczne znakowanie, oraz
zachęca do darmowej rejestracji zaczipowanych zwierząt w bazie danych SAFE-ANIMAL.
Zbiórki darów dla przytulisk
W 2012 roku Fundacja zorganizowała cztery zbiórki darów przeznaczone dla zwierząt
bytujących w przytuliskach i domach tymczasowych. Dzięki zorganizowanym zbiórkom
udało się pozyskać ponad 1400 kg karmy, które Fundacja przeznaczyła dla Przytuliska w
Harbutowicach oraz w Zbludowicach. W lutym 2012 roku w czasie panujących mrozów
Fundacja zorganizowała dożywianie zwierząt ciepłymi posiłkami. Z pomocy skorzystało
ponad siedemdziesiąt psów bytujących w Przytulisku w Harbutowicach.
Konkurs fotograficzny
W marcu 2012 roku Fundacja zorganizowała konkurs fotograficzny pt. „Moja fota psa lub
kota”. Nagroda główna w postaci 200 kg karmy dla psów przekazana została schronisku
Cztery Łapy w Szczytnie.
Pomoc rzeczowa dla bezdomnych zwierząt
Fundacja przekazała dary dla bezdomnych zwierząt, zamieszkałych m.in. w Krakowskim
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Przytulisku dla Psów i Kotów w Harbutowicach oraz
Przytulisku w Zbludowicach w postaci i o wartości:
- leki i sprzęt medyczny:
536,05 zł
- karma:
1.609,60 zł
- smycze i obroże
179,82 zł
Pomoc w znalezieniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Dzięki akcjom internetowym Fundacja pomogła znaleźć nowych opiekunów dla
kilkudziesięciu bezdomnych zwierząt, w szczególności chorych i kalekich. Na stronie
internetowej Fundacji systematycznie ogłaszane są zwierzęta poszukujące nowych
opiekunów. Dzięki nawiązaniu współpracy z Radiem Kraków niektóre szukające opiekunów
bezdomne zwierzęta prezentowane są słuchaczom podczas trwania cotygodniowej audycji
„Klinika Zdrowego Chomika”, a ich zdjęcia publikowane są na stronie Fundacji oraz Radia
Kraków.
Pomoc w leczeniu zwierząt
W 2012 roku Fundacja pomogła osobom, którym sytuacja finansowa nie pozwoliła
samodzielnie pokrywać kosztów zabiegów operacyjnych i leczenia. Między innymi Fundacja
sfinansowała zabieg operacyjny polegający na chirurgicznym złożeniu złamanej kończymy,
opłaciła zakup specjalistycznej karmy oraz leczenie psa chorego na cukrzycę. Fundacja
pokrywa także koszty paliatywnego leczenia nieuleczalnie chorego na nowotwór psa
asystującego osoby niepełnosprawnej.
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Współpraca z innymi organizacjami i organami i firmami
W kwietniu 2012 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego,
przygotowanego wspólnie z krakowską szkołą British International School of Cracow w
ramach programu CAS międzynarodowej matury. Uczniowie dwóch najstarszych klas liceum
postanowili zaangażować się w działania Fundacji i podjąć pracę na rzecz bezdomnych
zwierząt. W czasie kilku weekendów uczniowie spędzili po parę godzin w podkrakowskim
domu tymczasowym, który daje schronienie ok. 40 bezdomnym psiakom, uratowanym z
różnych życiowych opresji. Każdy uczeń podjął się opieki nad jednym psem, z którym
spędzał czas, nawiązywał więź, pracował i uczył go podstawowych komend. Celem projektu
było przygotowanie zwierząt do adopcji, ułatwienie im znalezienia nowych opiekunów i
adaptacji do nowych warunków. Młodzież nauczyła się odpowiedzialności za żywe
stworzenie, cierpliwości, konsekwencji w działaniu. We współpracy z kawiarnią Cafe-Szafe
Fundacja zorganizowała cztery imprezy otwarte służące popularyzacji adopcji zwierząt
bezdomnych połączone ze zbiórką publiczną na rzecz pokrzywdzonych zwierząt.
Portal Miłośników Zwierząt „Chwila dla Pupila”
Na początku czerwca 2012 roku Fundacja rozpoczęła administrowanie, prowadzenie i
zarządzanie Portalem Miłośników Zwierząt „Chwila dla Pupila”. Na stronach portalu
Internauta znajdzie wiele interesujących artykułów dotyczących zwierząt, poradniki
adopcyjne, materiały dotyczące sterylizacji i kastracji zwierząt, informacje o schroniskach i
przytuliskach, galerie fotografii dokumentujące imprezy pro zwierzęce, ogłoszenia zwierząt
szukających nowych opiekunów oraz audycje radiowe w wersji do odsłuchania.
III. Fundacja Psi Los im. Joanny Krupińskiej nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. W sprawozdawanym okresie Rada Fundacji przyjęła cztery uchwały.
1. Uchwałę nr 1 dotyczącą zmian w statucie
2. Uchwałę nr 2 dotyczącą przyjęcia rezygnacji pani Anny Rościszewskiej
3. Uchwałę nr 3 dotyczącą przyjęcia do Rady Fundacji pana Dominika Ciesielskiego
4. Uchwałę nr 4 dotyczącą rezygnacji pani Joanny Pawlik Materki
V. Przychody Fundacji
- spadek: Fundacja nie otrzymała spadku
- zapis: Fundacja nie otrzymała zapisu
- darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych
19.171,98 zł
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych
0,00 zł
- dotacje:
Fundacja nie otrzymała dotacji
0,00 zł
- dochody z akcji charytatywnych zbiórka do puszek
1.305,33 zł
- przychody z działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
- odsetki z rachunku bankowego:
0,14 zł
VI. Wysokość kwot przeznaczonych na:
- realizację celów statutowych Fundacji:
- wydatki administracyjne:

13.059,61 zł
344,59 zł
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- działalność gospodarczą: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
- inne wydatki (wymienić): koszty sprzedaży: Fundacja nie prowadzi żadnej sprzedaży
VII.
A. Dane o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:
- na umowę o pracę: nie zatrudniano,
- w działalności gospodarczej: nie zatrudniano,
B. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację /brutto/:
- wynagrodzenia - nie wypłacano wynagrodzeń,
- nagrody - nie wypłacano nagród,
- premie – nie wypłacano premii,
C. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie /brutto/:
- członkom Zarządu i innych organów Fundacji
- osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom Zarządu ani innym osobom.
D. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło i honorariów /brutto/
Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń.
E. Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem wg ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielenia takich pożyczek:
Fundacja nie udzielała pożyczek.
F. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku na dzień 31
grudnia 2012:
Fundacja nie posiada lokat bankowych. Natomiast na rachunkach bieżących widnieją salda:
- w Alior Bank
1.398,79 zł.
- w Bank PKO S.A 7.484,58 zł.
G. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja w roku 2012 nie nabyła obligacji, akcji ani nie obejmowała udziałów w spółkach
prawa handlowego.
H. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie;
Fundacja nie nabyła nieruchomości.
I. Nabycie pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł ,
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
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J. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
- aktywa Fundacji –
8.883,37 zł.
- zobowiązania Fundacji – 469,03 zł
VIII. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń,
realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
Fundacja nie prowadziła świadczeń odpłatnych.
IX. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności :
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe.
Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
- zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2012 r. nie istnieją,
- składane deklaracje – CIT-8
W Fundacji w 2012 roku nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli.
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