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Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Zarządu Fundacji Warta Goldena  

2013 roku 

 

 

Fundacja Warta Goldena została założona 25 kwietnia 2011 roku przez: 

Andrzeja Misztala, Warnę Strzelecką i Barbarę Waligórę-Piętak. 

 

Siedziba fundacji: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 m. 11  

 

Adres do korespondencji: ul. Wakacyjna 52 m. 3, 05-509 Józefosław 

Email: fundacja@wartagoldena.org.pl 

 

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6 

października 2011 roku pod numerem KRS 0000395734; REGON 145831763,  

NIP 525-252-10-89 

 

Członkowie Zarządu: 

Barbara Waligóra-Piętak, prezes zarządu, zam. w Gliwicach 44-122, przy ul. Młodych 

Patriotów 6 m. 24  

Warna Strzelecka – wiceprezes zarządu, zam. w Warszawie 00-355, przy ul. Tamka 

49 m. 11 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI: 

1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów 

rasy golden retriever i mieszańcom tej rasy, 

2. udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierzętom, 

3. upowszechnianie wiedzy kynologicznej, 

4. ochrona środowiska i ochrona zwierząt. 

5. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, 

6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności 

poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, , 

7. udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy  

golden retriever i mieszańcom tej rasy. 

 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

http://www.wartagoldena.org.pl/


1)Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi i osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy 

zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. 

2)Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do 

kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, 

zarówno domowym jak i wolno żyjącym. 

3)Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności 

edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach 

masowego przekazu. 

4)Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym 

realizowanie programu kastracji i sterylizacji. 

5)Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę 

zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 

6)Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie 

niewłaściwego traktowania ich przez człowieka. 

7)Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji. 

8)Działalność adopcyjną zwierząt. 

9)Zorganizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję. 

10)Współpracę z lecznicami weterynaryjnymi, lekarzami weterynarii, 

behawiorystami, treserami zwierząt w zakresie wymienionym w celach Fundacji. 

11)Sprzedaż przedmiotów pochodzących z darowizn. 

12)Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, 

biurowych, sprzętu i wyposażenia lokali, w których prowadzona jest działalność 

Fundacji. 

13)Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich 

szkolenie i promowanie. 

14)Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację 

celów Fundacji. 

15)Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt. 

16)Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji. 

 

Głównym źródłem finansowania fundacji jest zbiórka datków na rachunek bankowy. 

Jedynymi przychodami fundacji w roku 2013 były darowizny i odsetki bankowe. 

Członkowie organów fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji, 

fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swoje koszty administracyjne. 

 

W roku 2013 uzyskane przychody wyniosły łącznie 34.762,59 zł w tym: 

z darowizn od osób i firm prywatnych – 34.762,45zł 

z odsetek bankowych – 0,14 zł 

 

Poniesione w latach 2013 koszty wyniosły łącznie 40.894,24 zł w tym: 

Opieka weterynaryjna i leczenie psów – 14.015,60zł 

Pokarm i akcesoria dla psów – 5.416,63zł 

Zabiegi sterylizacji i kastracji psów – 3.937,00zł 

Operacje -  480,00.zł 

Koszty administracyjne – 3.937,20zł 

Pozostałe koszty operacyjne – 2.315,71zł 



Rezerwa na płatności zobowiązań – 6.382,30zl 

 

Fundacja udziela pomocy bezdomnym psom. 

Pomoc polega głównie na: 

- finansowaniu profilaktyki (odrobaczanie, szczepienia, zabezpieczanie przeciw 

kleszczom i pchłom)) oraz leczenia poważnych przypadków zachorowań lub urazów 

- doradztwu w zakresie zachowań psów 

- finansowaniu zabiegów kastracji i sterylizacji 

- umieszczaniu psów szukających nowych domów w domach tymczasowych 

- finansowaniu utrzymywania psów przebywających tymczasowo u osób prywatnych 

do czasu znalezienia dla nich docelowych domów (karma, wyprawka) 

- adopcjach psów szukających nowych domów 

 

W ramach upowszechniania wiedzy kynologicznej Fundacja zorganizowała w 2013 

roku dwa Zjazdy dla właścicieli psów rasy Golden Retriever, podczas których zostały 

przeprowadzone wykłady na temat pracy węchowej psów oraz żywienia psów 

suchymi karmami. Fundacja uczestniczyła również z zbieraniu pieniędzy w czasie 

WOŚP  w styczniu 2013 roku, następnie prowadziła stoisko na wystawie psów w 

Katowicach w marcu 2013 roku, ufundowała rozety na wystawie Golden Retrieverów 

w Świerklańcu w maju 2013. 

Fundacja prowadzi również na forum dyskusyjnym, a także w trakcie spotkań z 

kandydatami do adopcji i właścicielami psów, doradztwo w zakresie szkolenia, 

żywienia psów, profilaktyki weterynaryjnej, w porozumieniu ze specjalistami z 

poszczególnych dziedzin. 

 

Fundacja w roku 2013 wydała kalendarze z fotografiami psów, które znalazły nowe 

domy w danym roku. Nawiązała również współpracę z firmą NAKARM PUPILA, z 

firmą REGENVET, BIOSANTE, KUDŁATY ART. I z wieloma schroniskami i 

przytuliskami dla zwierząt oraz wieloma oddziałami TOZ. Fundacja współpracuje z 

weterynarzami, którzy leczą psy fundacyjne po preferencyjnych cenach. 

W 2013 roku PSIA SZKOŁA MONIKA SUCHOWIAK objęła patronatem szkoleniowym 

psy Fundacji Warta Goldena.  

W ramach działalności Fundacji w 2013 roku sfinansowano utrzymanie, opiekę 

weterynaryjną (badania, diagnostyka, wizyty lekarskie,  szczepienia,  lekarstwa) 

łącznie 75 psów (przebywających  w domach tymczasowych a także, w kilku 

przypadkach, pod opieką właścicieli: 

w tym: 

sfinansowano 1 zabieg operacyjny: 

Misiek - operacja daroplastyki stawu biodrowego, 

oraz sfinansowano 42 zabiegi kastracji i sterylizacji 

 

W 2013 roku przeprowadzono 72 adopcje: Sem, Piara, Hira, Nika, Dolce, Zorka, 

Kostek, Feliks, Oskar, Lunka, Aura, Szeryf, Milka, Trinie, Nero, Brutus, Charlie, 

Cheetos, Tosia, Toru, Luna, Habs, Ofelia, Boni, Akima, Leon, Verdi, Speedo, Ariel, 

Tami, Scoobi, Harry, Maks, Morgan, Lea, Helion. Tunis, Daisy, Piorun, Dino, Smokie, 

Sonia, Borys, Kazan, Bari, Spaja, Nico, Tosia, Tori, Timmy, Fifi, Ptyś, Sali, Zara, 



Badi, Mozart, Metan, Gimli, Lolek, Fado, Fabi, Lilith, Leon, Rico, Czester, Mała Mi, 

Lea, Cobi, Bazyl, Biały, Suri, Ashley. 

Jeden pies (Gandi) wrócił po pół roku do właściciela. Dwa psy (TIGO i NIKKI) zmarły 

w domu tymczasowym. Nikki został poddany eutanazji ze względu na nieodwracalne 

zmiany w mózgu. 

 

Fundacja w listopadzie 2013 roku przestała prowadzić działalność gospodarczą.  

 

W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, nie wypłacała wynagrodzeń, nie 

udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabywała akcji, obligacji, nieruchomości, środków 

trwałych. 

Podmioty państwowe i samorządowe  w 2013 r. nie zleciły Fundacji żadnej 

działalności. Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. Fundacja złożyła w 

terminie deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8. W roku 2013 w 

Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

Warszawa, dnia 10 października 2014 roku 

 

 

 


