
Sprawozdanie Zarządu  
Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
za okres 07.08.2007–31.12.2007 

sporządzone 30 stycznia 2008 
 

 
I. Dane ogólne: 

 
Nazwa Fundacji: „Fundacja dla Zwierząt ARGOS”, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,  
Rejestracja: zarejestrowana w KRS w dniu 07.08.2007 pod nr 00000286138, 
Status OPP: nie ma statusu OPP. 
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 pomocy zwierzętom bezdomnym i zwierzętom krzywdzonym przez ludzi oraz 
zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk 

 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:  

a) zbieranie funduszy na opiekę charytatywną nad zwierzętami , 
b) pomoc podmiotom fizycznym i prawnym sprawującym opiekę nad zwierzętami, 
c) działania edukacyjne, doradztwo, publikacje oraz współpracę z innymi organizacjami 

społecznymi, jednostkami samorządowymi i organami państwowymi w zakresie 
wyznaczonym niekomercyjną i charytatywną działalnością dla dobra zwierząt. 

 
Fundacja gromadzi środki na opiekę charytatywną nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi zwierzętami w 
miastach (psy i koty). Głównym źródłem jej przychodów są darowizny osób fizycznych. 
Fundacja osiągnęła przychody wyłącznie z darowizn w wysokości 11.091,- zł. 
Suma kosztów wyniosła 10.756,47 zł. 
Z zebranych środków Fundacja pokrywała koszty: 
 
A) Administracyjne i finansowe: (1.735,71 zł, 16% kosztów) 
Obejmowały one prowizje bankowe, opłaty notarialne i sądowe, opłaty pocztowe, telefon, witryna w 
Internecie (serwery, domena).  
 B) Działalności statutowej: (9.020,80 zł, 84% kosztów ), która prowadzona była w dwóch zasadniczych 
formach: 

1) bezpośrednia opieka nad zwierzętami i pomoc osobom i placówkom zajmujących się 
bezpośrednio zwierzętami.  
Fundacja miała pod swoją opieką 45 kotów i kilkanaście psów u wolontariuszy i w azylu „Koci 
Świat” Kasi Strzeleckiej w Kątnem k/Nasielska. Oprócz opieki nad naszymi rezydentami służymy 
pomocą innym opiekunom zwierząt wspomagając ich w leczeniu, sterylizacji bezdomnych psów i 
kotów.  



W 2007 roku wydano na leczenie zwierząt 3.600 zł. Wysterylizowano 15 kotów, opłacono leczenie 
13 kotów. W okresie od września do grudnia oddano do adopcji 5 kotów. 
2) Biuro Ochrony Zwierząt prowadzi działalność polegającą na: 
a) monitorowaniu działalność wszystkich gmin w Polsce w zakresie ich zadania zapewnienia 
bezdomnym zwierzętom opieki. Oraz monitorowanie schronisk przez zbieranie i opracowywanie 
danych z nadzoru nad schroniskami. Wyniki ogólnopolskiej ankiety są opracowywane i publikowane 
w Internecie pod adresem www.boz.org.pl  
b) udziale w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach karnych dotyczących schronisk dla 
zwierząt i wyłapywania bezdomnych zwierząt. 
 

III. Informacja o działalności gospodarczej 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej z  mocy statutu. 
 
IV. Uchwały zarządu 
W okresie sprawozdawczym zarząd podjął trzy uchwały: 
1. Nr. 1 z dnia 01.09.2007 – o powołaniu Biura Ochrony Zwierząt jako wewnętrznego zakładu Fundacji 
2. Nr. 2 z dnia 01.09.2007 – o wyznaczeniu kierownika Biura Ochrony Zwierząt 
3. Nr. 3 z dnia 05.11.2007 – o zmianie nazwy Fundacji przez jej uzupełnienie o nazwę własną „Argos” 

 
III. Informacja o przychodach 
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody wyłącznie z darowizn od osób fizycznych w 
łącznej wysokości w wysokości 11.091,- zł. 
 

IV. Informacja o kosztach 
Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły    9.020,80 zł 
Koszty administracyjne wyniosły     1.735,71 zł 
Koszty razem:      10.756,51 zł 
 

V. Dodatkowe informacje finansowe 
Zatrudnienie: w okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała nikogo w żadnej formie, nie udzialała 
też premii, nagród i podobnych świadczeń. Jej działalność polegała całkowicie na działalności nieodpłatnej. 
Pożyczki: Fundacja nie udzielała pożyczek. 
Środki obrotowe: fundacja lokuje swoje środki w Banku Handlowym / Banku PEKAO  na jednym rachunku 
bieżącym o numerze 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915 (wcześniej: 90 1060 0076 0000 3260 0138 
5011). Dnia 31 grudnia 2007 stan środków na rachunku wynosił: 334,53 zł. 
Obligacje, udziały i akcje: Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów ani akcji spółek prawa handlowego 
Środki trwałe: Fundacja nie nabywała nieruchomości ani żadnych środków trwałych 
Działalność zlecona: Fundacja nie wykonywała zleceń ze strony podmiotów państwowych i samorządowych 
Zobowiązania podatkowe: Fundacja nie miała żadnych zobowiązań podatkowych. Fundacja był 
zwolniona z obowiązku składania deklaracji CIT-2, składała natomiast deklaracje PIT-4 i DRA 
Kontrole: W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola 
 
 


