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Nazwa: Fundacja Alberta Schweitzera
Adres i siedziba: ul. Królowej Aldony

1-1-

m.4,03-928 Warszawa

Data rejestracji Fundacji: Fundacja została zarejestrowana w dn,07.07.2O17 r,W Krajowym
Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacjispołecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS:0000685252
NlP:7010703681

REGON:367775805
Zarząd Fundacji:
P

rezes Zarządu (jed noosobowy)

o
o

Anne Sch5fer do dn, tL.O7,2OL7 r.
Beata Cymerman od dn. ILO7.żO17

r.

Rada Fundacji:

o
o
o

Mahi klosterhalfen
silja kallsen- Mackenzie
Dirk Reuter

Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest promowanie dobrostanu zwierząt, praw zwierząt

i

edukacja moralna

społeczeństwa.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

il/

ir'-lł-""

1)

wywieranie wpływu oraz rozwijanie przekonań i norm spotecznych pod względem zmian w
postępowa niu etycznym;

ż)

promowanie dobrostanu zwierząt hodowlanych i innych zwierząt, które doznają lub mogą

doznawać okrucieństwa, poprzez opracowywanie drukowanych

i

innych materiałów

mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ten problem;

3)

i

promowanie

i

rozpowszechnianie hodowlanych

praktyk, które nie wiążą się z okrucieństwem

i

innych rolniczych procedur, metod

nie narażają zwierząt hodowlanych

niepotrzebne cierpienie, tak aby zapobiegać takiemu cierpieniu
stosowanie

i

i

na

zapewnić trwałe

w Polsce i innych krajach światapraktyk rolniczych, które nie

powodują

niepotrzebnego cierpienia zarówno zwierząt hodowlanych jak itych żyjących na wolności;

4J

rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwegotraktowania zwierząt i opieki nad

zwierzętamiw celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na ten temat;

5)

prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu badań dotyczących wszelkich spraw związanych z
rolnictwem i hodowlą zwierząt oraz rozpowszechnianie wyników tych badań;

6)

przeprowadzanie różnego rodzaju kampanii

w celu

polepszania sytuacji zwierząt

hodowlanych.

Zasady, formy i zakres działalnościstatutowej:

1. Fundacja w celu realizacji swoich celów w sferze zadań publicznych prowadzi działalnośćpożytku
publicznego w zakresie:
1-)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2) ochrony i promocjizdrowia;
3) nauki, edukacji, oświatyiwychowania;
4) działalnościna rzecz organizacji pozarządowych działających w sferze działań Fundacji.

2.

DziałalnoŚć opisana w ust, 1 powyżej może być działalnościąodpłatną jak i nieodpłatną, z tym że

przychód z działalnościodpłatnej pożytku publicznego służywyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.

3. W 2017 roku Fundacja prowadziła 3 kampanie:

a)

Polska bez Klatek

-

inicjatywa,

w

ramach której przekonujemy wielkie firmy, aby

rezygnowały ze sprzedaży i uzywania jaj klatkowych pochodzących z najokrutniejszego typu
chowu kur niosek. Dążymy do tego, aby do 2025 roku jaja "trójki" zniknęły z Polski, Do końca

2

2017 roku prowadziliśmy korespondencję mailową, telefoniczną i listową z firmami zbranży
spożywczej.
b)

Tydzień na Weganie
odzwierzęcych

i

-

program, który pomaga zredukować spoźycie produktów

zachęca do przejścia na dietę roślinną dla dobra zwierząt, zdrowia

środowiska wzorowany

na niemieckiej kampanii Vegan Taste Week, To

pomocnych artykułów, cennych informacji

i

i

mnóstwo

smacznych przepisów. Zapewniamy

w

nim

tygodniowe jadłospisy oraz listy zakupów, dostosowane do indywidualnych potrzeb, W 2OL7
roku pracowaliśmy nad tłumaczeniem i przygotowaniem polskiej wersjijęzykowej kampanii
przed umieszczeniem jej w sieci.
c)

Koniec Futra- wspieramy kampanię na rzecz całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futro
w Polsce. Wraz z organizacjami partnerskimi

-

Otwartymi Klatkami iVivą

-

prowadzimy

działania mające na celu przekonanie polityków oraz opinię pubłiczną, że niedopuszczalnym
jest, aby w dwudziestym pierwszym wieku trzymać dzikie zwierzęta w drucianych klatkach,
a następnie okrutnie zabijać i obdzierać ze skóry w imię mody.

lnformacja o prowadzonej działalnościgospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:
Uchwała nr L|2OL7 z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie
przeciwdziała nia pra n iu pieniędzy oraz fina nsowania terroryzm u.

l.
1.
a)

b)

c)

d)

Przychody uzyskane w 2017 roku:
Kwota przychodów organizacji ogółem:

ż5t791,12zł

Przychody z działalnościstatutowej nieodpłatnej

0,00 zł

Przychody z działalnościstatutowej odpłatnej
Przychody z działalnościgospodarczej
Pozostałe przychody, określonej statutem (darowizny)

0,(X) zł

0,00 zł
251791,1,2zł

l!.

Żródla przychodów:
t. 7e źródełpublicznych:
a) ze źródełeuropejskich
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d} ze środków państwowych funduszy celowych
2. Ze źródełprywatnych:
e) Przychody z darowizn od osób prawnych

f)
3

Przychody z darowizn od osób fizycznych

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

25L6Ot,25zl
155,0O zł

lr/ł"

8)
h)

i)

Ze zbiórek publicznych

0,00 zł

Ze spadków

0,00 zł

Zwpłwówzmajątku

0,00 zł

lll. Koszty ogółem

t79 860,49 zł

8O870.67 zl
Koszty działalnościstatutowej odpłatnej
0,00 zł
Koszty działalnościgospodarczej
0,00 zł
Koszty administracyjne zarządu (wyposażenie i utrzymanie biura, opłaty) 98 839,16 zł
Pozostałe koszty statutowe:
150,66 zł

1. Koszty działalnościstatutowej nieodpłatnej

2.
3.
4.
5.

Pracownicy:
W roku 20L7 zatrudnionych było 4 osoby na etatach, w tym zarząd:0 osób, stanowiska kierownicze
(menadżerzy): 2 osoby, pozostali pracownicy etatowi (specjaliści): 2 osoby
W miesiącach sierpień- październik: 4 osoby
Październik- grudzień: 3 osoby
Na umowy cywilnoprawne w 2017 roku zatrudniona była 1osoba.
Brak osób zatrudnionych wyłącznie do prowadzenia działalnościgospodarczej.

Wynagrodzenia:
1, Łącznia kwota

a)

Z

b)

,Z

wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w 2017 roku:

tytułu umów o pracę
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników:
'Wynagrodzenie zarządu (wypłacono tylko zasadnicze)
tytułu umów cywilnoprawnych

8394L,2Lzl
82873,09 zl
82873,09 zł
0,00 zł

tO68,L2zł

Majątek Fundacji
Fundacja nie udziela żadnych pożyczek pieniężnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Fundacja posiada:
na rachunku bankowym BGZ BNP PAR|BAS:

36 191,54 zł

Fundacja nie posiada akcji, obligacji ani żadnych nieruchomości.

W 2077 Fundacja nabyła środkitrwałew postaciwykończenia i zabudowy meblowej biura uznane za
inwestycję w obcym środku trwaĘm o wartości:39 3O4,65 zł.
Wartośćaktywów i zobowiązań jest szczegółowo opisana w sprawozdaniu finansowym Fundacji.

4,

zadania zlecone
Fundacja nie realizowała zadań zleconych w roku 2017,

Zobowiązania podatkowe:
Na rok AOLl nie było przeterminowanych zaległościpodatkowych.

Przeprowadzone kontrole:

W 2017 roku przeprowadzona była kontrola Urzędu Skarbowego w celu weryfikacji istnienia Fundacji
pod adresem siedziby zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym. Przedstawicielka Urzędu Skarbowego
potwierdziła zgodność adresu z siedzibą Fundacji.
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Warszawa, dn. 20.12.2018
Beata Cymerman- Prezes Zarządu
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