SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI TOWARZYSTWO WETERYNARYJNE
ZA ROK 2018

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne z siedzibą 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 11, REGON
145937390
•
•
•
•

Adres poczty elektronicznej: tw@towarzystwoweterynaryjne.org,
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
Siedzibą władz jest miasto Warszawa,
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

W dniu 27 grudnia 2011 roku Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000406362, przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Skład Zarządu Fundacji:
Izabela Augustyn-Mrzygłód – Prezes Fundacji
Określenie celów statutowych oraz zasady, formy i zakres działalności statutowej
z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych
o skutkach finansowych.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków – osiągany dochód przeznaczany jest na
realizację celów statutowych.
Celem Fundacji jest ochrona środowiska, ochrona zwierząt, edukacja w zakresie opieki
i pomocy zwierzętom oraz wsparcie i rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej
i obywatelskiej, w tym upowszechnianie wolontariatu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• niesienie pomocy chorym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom;
• kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt;
• upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
• działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i
otoczenia opieką;
• działanie na rzecz wzrostu aktywności i osobistego zaangażowania społeczności
lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt;
• upowszechnienie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych
postaw wśród społeczeństwa;
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przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy
wobec zwierząt;
udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom chorym,
porzuconym i bezdomnym;
podejmowanie się zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także w
zakresie działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych
zwierząt towarzyszących między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji,
sterylizacji i identyfikacji tych zwierząt;
niedochodowe prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej,
informacyjnej i wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów
poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz
ochrony środowiska naturalnego;
niedochodowe prowadzenie poradnictwa i konsultacji zgodnych z celami
Fundacji;
popieranie prac naukowo –badawczych, których celem jest ochrona zwierząt;
wspieranie schronisk dla zwierząt;
niedochodową działalność szkoleniową, organizowanie konferencji, spotkań,
wykładów oraz warsztatów w zakresie udzielania pomocy weterynaryjnej
zwierzętom chorym, bezdomnym i porzuconym;
zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkim formom znęcania się nad zwierzętami;
działanie w ich obronie i niesienie im pomocy; udzielanie pomocy finansowej
oraz merytorycznej placówkom niosącym pomoc zwierzętom;
Inicjowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich na rzecz opieki nad
zwierzętami; zwiększanie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych;
starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z ich otoczenia;
promowanie i wspieranie aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej,
zawodowej i zdrowotnej oraz wolontariatu na rzecz zwierząt;
poprawa jakości życia zwierząt i ich opiekunów, w tym przeciwdziałanie
wykluczeniu osób niepełnosprawnych, starszych i wyłączonych z życia
społecznego.

W 2018 roku działania pożytku publicznego podjęte przez Fundację Towarzystwo
Weterynaryjne obejmowały:
Niesienie pomocy chorym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom – Fundacja
Towarzystwo Weterynaryjne zgodnie ze swoją działalnością statutową w 2018 roku
prowadziła diagnostykę i leczenie chorych zwierząt (psów i kotów) mających właścicieli,
którzy nie byli w stanie pokryć wysokich kosztów leczenia poważnych i często
skomplikowanych chorób ich pupili. W minionym roku Fundacja miała pod opieką
kilkadziesiąt takich zwierząt. Ponadto Fundacja w ramach projektu ,,Towarzystwo na
Pomoc Zwierzętom Niczyim’’ łącznie wysterylizowała i wykastrowała 30 bezdomnych
kotów. W ramach projektu dodatkowemu leczeniu poddano 10 kotów. Często wyłowione
zwierzęta były chore, w związku z czym przed planowanym zabiegiem
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Podlegały leczeniu. Fundacja zakupiła leki i akcesoria medyczne potrzebne do opieki nad
chorymi zwierzętami z terenu m. st. Warszawscy. Towarzystwo Weterynaryjne zakupiło
również pokarm dla kotów – tych leczonych oraz wolnożyjących, które bez jedzenia nie
poradziłyby sobie. W ramach kampanii Zakupiono 31,4 kg karmy leczniczej którą
rozdzielono między potrzebujące zwierzęta. Dodatkowo zakupiono blisko 100 kg żwirku.
Fundacja przeprowadziła również akcję pod nazwą ,,Wielka Paka dla Zwierzaka’’, która
odbyła się w Ełku i jego okolicach. Fundacja wraz z wolontariuszami z Centrum Edukacji
Mundurowej przekazała karmę osobom, które są w posiadaniu domowych zwierząt, ale
pozostają w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Łącznie przekazano ponad pół tony
suchej karmy.
W
ramach
Projektu ,,Zwierzęta
Mają
Święta!'' Fundacja
dotarła
do
blisko 200 potrzebujących osób i rodzin z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic.
W okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. Fundacja przeprowadziła ogólnopolską
kampanię społeczną, poruszającą problem starszych zwierząt pod nazwą ,,Nieludzka
Starość’’. Celem akcji była zmiana ludzkiej mentalności w podejściu do starszych
czworonogów, uwrażliwienie właścicieli czworonogów, że starość zwierzęcia nie jest
powodem do eutanazji oraz edukacja w zakresie badań profilaktycznych. Na stronie
internetowej akcji znalazł się specjalny kalendarz, umożliwiający poznanie wieku
czworonoga w odniesieniu do ludzkiego i proponujący zestaw wskazanych badań
profilaktycznych. Ponadto użytkownicy mogli zadawać pytania lekarzowi weterynarii w
zakresie zdrowia pupili. Twarzą kampanii Nieludzka Starość została Anna Głogowska –
pierwszoplanowa tancerka największych polskich produkcji telewizyjnych i estradowych,
choreograf teatralny oraz konferansjerka telewizyjna. Informacja o akcji dotarła do kilku
milionów osób na terenie całego kraju, zwracając uwagę na problem starszych zwierząt w
Polsce. Czworonogi towarzyszące starzeją się tak samo jak ludzie i równie podobnie
zapadają na choroby związane z podeszłym wiekiem. Skuteczność kampanii to ponad 550
tys. odbiorców informacji radiowych; 50 billboardów w Warszawie; 60 citylight’ów w
Warszawie i Gdańsku; 326 emisji spotu radiowego; ponad 24 tys. użytkowników strony
internetowej i ponad 40 tys. odsłon. To również ponad 92 tys. odbiorców internetowych
artykułów; ponad 839 tys. wyświetleń reklamy Google Grants; ponad 268 tys. wysłanych
maili nt. kampanii; 60 tys. egz. Gazetki sklepu zoologicznego KAKADU z informacją o
kampanii, ponad 220 tys. odbiorców postów na Facebooku Fundacji Towarzystwo
Weterynaryjne; 298 monitorów reklamowych w komunikacji miejskiej oraz ponad 6 mln
odbiorców reklamy na monitorach komunikacji miejskiej.
W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne
przeprowadziła również III edycję ogólnopolskiej edukacyjno-informacyjnej kampanii
społecznej STOP drapaniu. Projekt edukował właścicieli czworonogów na temat przyczyn
uporczywego swędzenia skóry u psów oraz uczulał ich na pewne symptomy, które mogą
wzbudzić ich czujność i zachęcał do systematycznych wizyt w gabinecie weterynaryjnym.
Dodatkowe wsparcie dla projektu stanowiła ogólnopolska akcja edukacyjna w szkołach
podstawowych, w klasach 4-6. Fundacja Towarzystwo przeprowadziła pogadanki na
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terenie całej Polski pod hasłem ,,W zdrowiej skórze zdrowy zwierz’’. Zajęcia poprowadzili
lekarze weterynarii, a łącznie uczestniczyło w nich 1842 dzieci z 12 szkół w Polsce.
Ukoronowaniem tej części projektu był konkurs dla dzieci z nagrodami. W ramach
projektu właściciele czworonogów mogli dowiedzieć się na stronie internetowej m.in. jak
rozpoznać pierwsze objawy alergii, gdzie szukać pomocy dla swoich pupili (lista
sprawdzonych gabinetów weterynaryjnych) oraz znaleźć specjalny test, który wskazał czy
ich pies ma problem z uporczywym drapaniem. Skuteczność kampanii to ponad 77 tys.
odsłon strony internetowej; ponad 36 tys. użytkowników strony internetowej; ponad 21
tys. kliknięć w reklamę Google Grants; 436 lecznic weterynaryjnych, które przystąpiły do
akcji; 480 emisji spotów radiowych w Radiu dla Ciebie i rozgłośniach Polskiego Radia; 5700
bankomatów sieci Euronet; 566 monitorów reklamowych w komunikacji miejskiej; 328
monitorów reklamowych w 111 placówkach Lux Med. I Medicover; 43 000 szt. Ulotek
dystrybuowanych w sklepach KAKADU; ponad 530 tys. maili wysłanych do klientów sklepu
zoologicznego KrakVet, TELEKARMA oraz czytelników Rynku Zoologicznego; blisko 1,2 mln,
odsłon banerów internetowych; artykuły w prasie i Internecie na temat kampanii; reklamy
prasowe, wpisy blogerów poruszające problem uporczywego świądu u psów.
W dniach 6-8 kwietnia 2018 roku Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne wzięła udział w
największych targach zoologicznych w Polsce – Animal Days. Fundacja objęła patronatem
to wydarzenie i przygotowała specjalne stoiska edukacyjne.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem wg PKD jest:
• 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność; działalność portali internetowych
• 73.1 – reklama
• 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwoje w dziedzinie biotechnologii
• 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
• 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
• 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej
• 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych
• 75.00.Z – działalność weterynaryjna
• 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
Odpisy uchwał Zarządu i Rady Fundacji
• Uchwała nr 1 Rady Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne z dnia 9 kwietnia
2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (1.01.31.12.2017)
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Uchwała nr 2 Rady Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne z dnia 9 kwietnia
2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2017 (1.01.31.12.2017)
UCHWAŁA nr 1 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Fundatora Fundacji „Towarzystwo
Weterynaryjne” w sprawie odwołania Członka Rady Fundacji
UCHWAŁA nr 2 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Fundatora Fundacji „Towarzystwo
Weterynaryjne” w sprawie powołania Członka Rady Fundacji
UCHWAŁA nr 3 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Fundatora Fundacji „Towarzystwo
Weterynaryjne” w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu
Fundacji
UCHWAŁA nr 4 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Fundatora Fundacji „Towarzystwo
Weterynaryjne” w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu Fundacji
UCHWAŁA nr 1 z dnia 30 listopada 2018 roku Fundatora Fundacji „Towarzystwo
Weterynaryjne” w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu
Fundacji
UCHWAŁA nr 2 z dnia 30 listopada 2018 roku Fundatora Fundacji „Towarzystwo
Weterynaryjne” w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu Fundacji
UCHWAŁA nr 1 z dnia 30 listopada 2018 roku Fundatora Fundacji
„Towarzystwo Weterynaryjne” w sprawie odwołania Członka Rady Fundacji
UCHWAŁA nr 2 z dnia 30 listopada 2018 roku Fundatora Fundacji
„Towarzystwo Weterynaryjne” w sprawie powołania Członka Rady Fundacji

Informacje o uzyskanych przychodach
Dochody Fundacji tworzy się z darowizn, spadków i zapisów krajowych oraz
zagranicznych, dotacji i subwencji, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
dochodów z praw majątkowych Fundacji, dochodów ze zbiórek, dochodów z lokat
kapitałowych, dochodów z działalności gospodarczej, nawiązek orzekanych przez Sądy.
Bilans Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018
r.
•
•
•
•

Wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 291 591,01 ZŁ.
Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2018 – 31.12.2018 r. wykazuje zysk w
wysokości 66 508,86 zł.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja posiadała środki
pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 267 945,21 zł.
W okresie prowadzenia działalności statutowej w roku 2018 roku Fundacja
zanotowała przychody z tytułu darowizn w wysokości 172 158,41 zł.

Informacje o poniesionych kosztach
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły
• Działalności administracyjnej – 64 966,66 zł
• Działalności statutowej – 243 953,43 zł
• Pozostałe – 0,46 zł

© Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne ul. Kijowska 11 03-747 Warszawa
Telefon: (+48 22) 297 22 99 Fax: (+ 48 22) 379 0 389 E-mail: tw@towarzystwoweterynaryjne.org,
KRS: 0000406362, NIP:1132852456, REGON:14593739

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na podstawie umowy i pracę:
Fundacja w 2018 roku zatrudniała 1 pracownika na podstawie umowy o pracę.
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych
Fundacja w 2018 roku zatrudniała 4 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wyniosła: 49 905,41 zł. brutto
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia.
Nie dotyczy
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Nie dotyczy
Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Kwota na
koniec roku 2018 na rachunku bankowym: 267 945,21 zł. Bank: BGŻ BNP PARIBAS

Wartości nabytych obligacji wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Nie dotyczy
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie oraz nabytych pozostałych środkach trwałych:
Nie dotyczy
Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności).
W 2018 r. Fundacja wykonała zadanie publiczne, o którym mowa w art. 18 ust. 4
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
pod hasłem „Na pomoc zwierzętom niczyim”. Zadanie polegało na dożywieniu,
leczeniu oraz sterylizacji bezdomnych i wolnożyjących kotów. Koszt zadania to:
- 7500 zł sterylizacja i kastracja kotów
- 200 zł leczenie kotów
- 875 zł zakup karmy
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- 250 zł zakup żwiru
Łączny koszt wyniósł 10 625 zł.
Poniesione przez Fundację koszty obsługi zadania to 2250 zł.
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Wymagane deklaracje, w tym CIT-8 zostaną złożone w ustawowym terminie.
Kontrole
W roku 2018 w Fundacji nie była prowadzona kontrola.
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