
Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje 
Malamutów w Poznaniu za rok 2012  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa Fundacji: 
Fundacja Adopcje Malamutów w Poznaniu 
Siedziba Fundacji 
61-315 Poznań, ul. Krotoszyńska 13  
Data i numer rejestracji Fundacji: 
Fundacja została zarejestrowana 27 kwietnia 2010 roku w Sądzie Rejonowym Poznań -
Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000355142  
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 301420901. 
Zarząd Fundacji: 
Agata Kluczyńska  - Prezes zarządu  
Adres: Os. Orła Białego 83/6, 61-251 Poznań 
Elżbieta Łukaszek – Vice Prezes zarządu 
Adres: ul. Moniuszki 33A, , 51-610 Wrocław 
Cele statutowe Fundacji: 
Wyłącznym celem działalności statutowej Fundacji jest prowadzenie odpłatnej i 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w 
następującym zakresie:  
1. Bezpośrednia pomoc zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom ras 
północnych. 
2. Propagowanie adopcji zwierząt ze schronisk. 
3. Uświadamianie i edukacja społeczeństwa w kwestiach zapobiegania bezdomności 
zwierząt.  
4. Przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt. 
5. Szkolenie i poradnictwo w zakresie stwarzających problemy zachowań zwierząt. 
6. Utworzenie serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów dla 
zwierząt w potrzebie. 
7. Utworzenie azylu dla zwierząt stwarzających problemy i przygotowanie ich do 
adopcji. 
8. Ograniczenie bezdomności zwierząt. 
9. Przeciwdziałanie pseudohodowcom, oraz wszystkim osobom fizycznym i prawnym 
czerpiącym zyski kosztem zdrowia zwierząt. 
10. Promocja i organizacja wolontariatu. 



 
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 
Cele statutowe Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu są realizowane w 
szczególności przez: 
1. Wyszukiwanie i weryfikację zwierząt do adopcji. 
2. Weryfikację potencjalnych domów dla zwierząt objętych adopcją. 
3. Organizację akcji edukacyjnych.  
4. Prowadzenie akcji społecznych.  
5. Pracę ze zwierzętami stwarzającymi problemy. 
6. Prowadzenie całego procesu adopcyjnego. 
7. Współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach. 
8. Wspieranie akcji społecznych związanych z poprawianiem sytuacji zwierząt. 
9. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
10. Przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, biuletynów, 
ogłoszeń, kalendarzy i innych materiałów i druków o adopcjach psów i pracy z nimi.  
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
12. Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami 
fundacji, tak krajowymi jak i zagranicznymi. 
13. Działalność szkoleniową i podnoszenie kwalifikacji członków Fundacji. 
14. Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich 
szkolenie i promowanie ich działań. 
15. Propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu 
zapobieganie bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt 
oraz wzbogacanie się ich kosztem, poprzez reklamę publiczna i niepubliczną. 
16. Gromadzenie danych o organizacjach o podobnym profilu działania zarówno w 
kraju, jak i po za granicami.  
17. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji. 
Formy działalności statutowej Fundacji Adopcje Malamutów w  Poznaniu. 
1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w 
stosunku do celów statutowych, przy czym działalność gospodarcza będzie 
prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania. 
 
W działalności statutowej Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu  w 2012 roku 
należy wyróżnić następujące dominujące dziedziny: 
1.  skuteczna adopcja 84 psów w typie rasy Alaskan Malamute 
2.  sterylizacja 7 suk w typie rasy Alaskan Malamute 
3.  kastracja 13 psów w typie rasy Alaskan Malamute 
4.  udział Fundacji w Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu – 
prezentacja działalności fundacji, rozdawanie materiałów szkoleniowych,  



7. udział Fundacji na Targach Zoologicznych we Wrocławiu - prezentacja działalności 
fundacji, rozdawanie materiałów szkoleniowych 
8   nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się ochroną 
zwierząt, które umożliwiają zagraniczną adopcję psów  
9. szczepienia, leczenie i przygotowywanie psów w procesie adopcyjnym. 
 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach 
finansowych: 
- w roku 2012 łączna wartość przedmiotów darowanych Fundacji wyniosła 2.390 zł  
 
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
 
Fundacja Adopcje Malamutów w Poznaniu  prowadzi działalność gospodarczą 
polegającą na: 
1. prowadzenie akcji internetowych obejmujących sprzedaż materiałów promocyjnych 
fundacji w postaci cegiełek (kalendarzy, kubków, pocztówek), 
2. prowadzenie aukcji internetowych obejmujących sprzedaż przedmiotów ofiarowanych 
przez darczyńców  
. 
IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI 
 
Zarząd Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu  podjął w 2012 roku 2  uchwały. 
Dotyczyły one głównie zbiórek publicznych. Kopie uchwał – w załączeniu. 
 
Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2012 roku  
– sprawy rozwoju działalności fundacji, pozyskiwania sponsorów  
Poniżej zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w 
Poznaniu  podjęte w 2012 roku: 
1. 2 luty 2012 nr 01/12  w sprawie przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy do 
stacjonarnej skarbonki kwestarskiej w lokalu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe przy al. 
Grunwaldzkiej 44 , 80-241 Gdańsk w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku  
2. 1 lipiec  2012 nr 02/12 w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia publicznej zbiórki 
pieniędzy w formie dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich na terenie 
miasta Lubina w dniach od 20 sierpnia 2012r do 31 grudnia 2012r.  
 
 
 
V. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH 
 
Przychody z działalności statutowej Fundacji w roku 2012 wyniosły: 
110.428,66, w tym przychody z działalności godpodarczej – przychody ze 
sprzedaży towarów handlowych wyniosły w 2011 roku: 31334,76 
Darowizny otrzymane przez Fundację przekazane zostały na cele 
określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, 



realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane 
przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i 
poleceniami darczyńców. 
Fundacja nie otrzymywała spadków, zapisów. Nie otrzymała też dotacji i środków z 
budżetu miasta. 
 
 
VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 
1. Koszty realizacji działalności statutowej  
W ramach tej działalności Fundacja Adopcje Malamutów, zgodnie ze swoim statutem, 
działała wyłącznie na rzecz psów rasy bądź psów w typie rasy Alaskan malamute. 
Ze środków Fundacji wydatkowano kwotę: 101.250,40 
Wyszczególnienie i kwoty:  
1. Kastracja psów  3.197,31 
2. Sterylizacja suk  6.396,04 
3. Koszty leczenia psów  35.741,88 
4. Koszty hotelowania i przygotowywania psów  do adopcji 32.500,00  
5. Koszty zakupu karmy dla psów  18 500,00 
6. Pozostałe koszty m.in. transport psów 4 915,17 
Razem koszty realizacji zadań statutowych: 101 250,40 
 
2. Koszty administracyjne. 
Wyszczególnienie i kwota  
1. Zużycie materiałów 201,03 
2. Usługi obce 2.471,88 
3. Podatki i opłaty 969,00 
Razem koszty administracyjne: 3.650,91 
Ad 1. Obejmuje koszty zakupu niskocennego sprzętu biurowego, materiałów 
biurowych (papier, koperty, segregatory itp 
Ad 2. Usługi obce – obejmuje między innymi: 
*  koszty prowadzenia księgowości Fundacji  (Fundacja zawarła umowę na 
prowadzenie usług księgowych), 
* koszty odbitek ksero itp., opłaty pocztowe 

koszty  produkcji kubków, kalendarzy , zdjęć i plakatów, 
Ad 3. Koszty opłat sądowych KRS, skarbowych i zaliczek na podatek CIT-2. 
 
 
 
VII. INNE DANE O FUNDACJI 
a) Osoby zatrudnione w Fundacji 
W 2011 roku Fundacja Adopcje Malamutów nie zatrudnia pracowników. 
b) Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. 
Fundacja w roku 2012  nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń pracownikom. 
c) Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków 
Zarządu i innych organów Fundacji. 



Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji  nie pobierali w 2012 roku 
żadnych wynagrodzeń. 
d)Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 
Fundacja UW nie zawierała w 2012 roku umów zlecenia. 
e) Udzielone pożyczki. 
Fundacja UW nie udzielała w 2012 roku żadnych pożyczek. 
f)Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych. 
Rachunki bieżące 
Według stanu na dzień 31.12.2012 fundacja posiadała następujący  rachunek bieżący: 
20 1500 1054 1210 5008 3156 0000 w banku  Kredyt Bank SA I oddział w Poznaniu  
Saldo 9 744,11  
Brak  lokat  terminowych 
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego 
Fundacja Adopcje Malamutów  w 2012 roku nie nabywała żadnych obligacji, udziałów 
ani akcji. 
Fundacja na dzień 31.12.2012 roku  nie posiadała udziałów  w spółkach prawa 
handlowego. 
h) Informacja o nabytych nieruchomościach . 
W 2011 roku Fundacja Adopcje Malamutów  nie nabyła żadnych nieruchomości. 
i) Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych. 
W 2011 roku Fundacja Adopcje Malamutów  nie nabyła środków trwałych. 
j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji UW. 
Wartość aktywów i pasywów Fundacji przedstawia bilans za 2012 rok, który stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 
Rachunek wyników stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 
 
 
VIII DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ 
PODMIOTY 
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE. 
W 2012 roku Fundacja Adopcje Malamutów  nie otrzymała dotacji i subwencji. 
 
 
IX ROZLICZE(IA FUNDACJI Z TYTUŁU PODATKÓW 
1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych 
Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i 
publicznoprawne, 
2. Deklaracje podatkowe. 
Fundacja złożyła wymaganą deklarację  CIT-8 zeznanie roczne terminowo w dniu 31-
03-2012. 
 
 
 
 



X INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 
W roku 2011 w  Fundacji Adopcje Malamutów  nie przeprowadzono żadnych kontroli 
organów zewnętrznych. 
Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w 
sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji podano w “Informacji 
dodatkowej”, 
stanowiącej załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji Adopcje 
Malamutów za 2012 rok, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 
 
 
Za Zarząd Fundacji Adopcje Malamutów 

Agata Kluczyńska 

Elżbieta Łukaszek. 

 

 

 

 


