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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2010 
FUNDACJI „MIĘDZYNARODOWY RUCH  

NA RZECZ ZWIERZĄT – VIVA!” 
 
 
1. Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” 
(nazwa fundacji) 
 
ul. Kopernika 6 m. 8 00-367 Warszawa 
(siedziba i adres) 
 
19.06.2000 r.      0000135274 
(data rejestracji)      (nr KRS) 
 
016409834-00018     (22) 828 43 29 
(Nr identyfikacyjny REGON)    (telefon kontaktowy) 
 
28 kwietnia 2006 Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. 
 
Członkowie Rady Fundacji: 
- Juliet Wendy Gellatley, Wielka Brytania 
- Peter Anthony Wardle, Wielka Brytania  
- Beata Gajek, Wielka Brytania 
 
Członkowie Zarządu: 
- Cezary Wyszyński,  
- Anna Szwapczyńska,  
 
2. Cele statutowe Fundacji: 
 
Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:  opieki i pomocy zwierzętom 
bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspierania działań w zakresie ochrony 
środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia – propagowania i 
upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia; 
uwzględniająca w szczególności: 

a) ochronę i promocję zdrowia, 
b) humanitarną ochronę zwierząt,  
c) wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,  
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, 
e) pomoc społeczną, 
f) działalność charytatywną, 
g) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, 
h) wspieranie działań wolontariatu; 

 
Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako 
działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.  
 Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, o której mowa w § 2 pkt2 niniejszego 

statutu w podpunktach a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j. 
 Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności 

wymienionych w § 2 pkt2 podpunkt a, e, h. 
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2. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej:  
Fundacja realizuje swoje cele przez: 
 organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia; 
 działania mające na celu ochronę zdrowia ludzi poprzez uświadamianie ich o badaniach na 

temat zdrowego żywienia; 
 organizowania spotkań, programów w szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz innych 

form poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji; 
 organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących do 

eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt; 
 pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt; 
 zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt; 
 sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu, 
 organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych, 
 organizowanie i wspieranie działań wolontariatu; 
 współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, 

przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi 
w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji. 

Szczegółowa informacja o zasadach, formach i zakresie działalności statutowej Fundacji 
znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.  
 
 
1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży internetowej 
wydawnictw i gadżetów związanych z działalnością statutową fundacji - książki o tematyce 
praw zwierząt, zdrowego żywienia i diety wegetariańskiej, ekologiczne torby, kubki z logo, 
długopisy, kartki, kalendarze itp. 
Od października 2010 r. wydaje również ogólnodostępny magazyn dotyczący promowania 
wegetarianizmu i ochrony praw zwierząt Vege. 
 
 
2. UCHWAŁY ZARZĄDU 
W załączniku 
 
 
3. PRZYCHODY FUNDACJI 
4. PRZYCHODY  FUNDACJI 
− spadek          - 
− zapis          - 
− darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych                  1.311.451,16 
− dotacje                          46.389,29 
− dochody z akcji charytatywnych                 - 
− przychody z odpłatnej działalności statutowej                                                         19.366,71 
− przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej                                126.776,13 
− pozostałe przychody                                                                                                 15.972,39 
− przychody finansowe (odsetki)                                                                7.928,73 
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5. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 
− realizację celów statutowych Fundacji                            1.246.773,87 
− wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe)                        87.874,29 
− działalność gospodarczą                                            114.978,02 
− odpłatną działalność pożytku publicznego                                                               19.366,71 
− pozostałe koszty                                                                                                       16.973,14 
− koszty finansowe (odsetki)                                                                                              63,21 
 
6. DANE O: 
a) LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 
- na umowę o pracę                                                    8 
-    w działalności gospodarczej obsługa działu sprzedaży                 1 
 
b) ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (brutto)
           
wynagrodzenia        169.659,84 zł 
nagrody          - 
premie           - 
 
- WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ (brutto) 
           
wynagrodzenia                                                                                               169.659,84 zł 
nagrody          - 
premie           - 
 
- WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (brutto)           25.596,90 zł 
wynagrodzenia                  
nagrody          - 
premie           - 
 
c) WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA – 
WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE (brutto)       
- członkom Zarządu i innych organów Fundacji           2.060,62 zł 
- osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą                     2.133,08 zł 
 
d) WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ (brutto)       108.191,41 zł 
 
e) UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH Z PODZIAŁEM 
WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I 
WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK ORAZ Z PODANIEM PODSTAWY 
STATUTOWEJ UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK     - 
 
f) KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE 
WSKAZANIEM BANKU 
Kredyt Bank                         266.922,62 zł 
DnB Nord                  141.406,92 zł 
                                                          - 
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g) WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW 
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM 
TYCH SPÓŁEK                             - 
 
h) NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI 
KWOT WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE    - 
 
i) NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH O WARTOŚCI 
JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 5.000 zł      - 
 
j) WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE 
WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA 
CELÓW STATYSTYCZNYCH       
zobowiązania z tytułu dostaw i rozrachunków publiczno – prawnych                     107.158,71       
należności od odbiorców oraz z tytułu podatku VAT                                               291.896,40                         
          
k) DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z ODPŁATNYCH 
ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH, 
Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ    
                    nie dotyczy 
l) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY    
    PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (usługi państwowe, zadania zlecone i  
    zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności  

nie dotyczy 
 
ł) INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU 
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE 
W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 
 
Fundacja w 2010 r. była zobowiązana do składania deklaracji: 
-  CIT-8 
- VAT-7K 
- PIT-4R 
- DRA oraz raportów imiennych. 
Wykazuje zobowiązania z tytułu wypłaconych w miesiącu grudniu 2010 wynagrodzeń : 
- ZUS                
- PIT-4                    
 

Cezary Wyszyński 
Anna Szwapczyńska 
________________ 
(Zarząd) 
 
 
Juliet Gellatley  

Peter Anthony Wardle 

Beata Gajek 

(Rada Fundacji) 
________________ 

31 marca 2011r.                                                                            
(data sporządzenia sprawozdania)                                                                               


