Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA"
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów
"IRMA" za rok 2014 z dn. 9. marca 2015 r.
Nazwa Fundacji:
Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalitycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA"
Siedziba i adres w okresie sprawozdawczym:
ul. Wieżowa 75/29, 61-111 Poznań - do 29.05.2014 r.
ul. Karbowska 16, 61-625 Poznań - od 29.05.2014 r.

NIP: 7822556773
KRS: 0000449112
REGON: 302333788
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń: 29.01.2013

email: info@fundacjairma.pl
www: www.fundacjairma.pl

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w
okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)
Zarząd Fundacji:
W 2014 Zarząd Fundacji na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA"
działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu:
Jagna Natalia Gill

Wiceprezes Zarządu:
Paulina Anna Dudek - do 29.05.2014
Agnieszka Kucharzewska - od 29.05.2014

Rada Fundacji:
Rada Fundacji, powołana uchwałą Fundatora z dnia 26.07.2013, w roku 2014 działała w składzie:
Przewodniczący:
Milena Stefania Glińska

Członkowie:
Maciej Skwierz
Artur Nawrowski - do dnia 29.05.2014
Aleksandra Tomaszewska - od dnia 29.05.2014
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II. Celem Fundacji jest:
1) Ochrona życia i zdrowia ludzi poszkodowanych w wyniku wypadków, klęsk

żywiołowych i innych zdarzeń stanowiących zagrożenie.
2) Ochrona zwierząt i środowiska.
Uchwałą Fundatora z dnia 30.05.2014 dodany został cel:
3) Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Fundacja realizuje swoje cele:
1. Realizacja zadań w zakresie wykorzystywania psów w ratownictwie poszukiwawczym,
katastrofowym (gruzowym) i innym poprzez:
a) wykonywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej,
b) pozyskiwanie osób fizycznych i prawnych do współpracy w zakresie finansowania
działań psów ratowniczych;
c) współpracę z producentami wyposażenia specjalistycznego;
d) współpracę i konsultacje z osobami, służbami i organizacjami, oraz wszelkimi
podmiotami krajowymi i zagranicznymi, których działalność dotyczy użycia psów
ratowniczych;
e) pozyskiwanie środków i narzędzi finansowania inicjatyw zmierzających do unifikacji
działań psów ratowniczych;

2. Realizacja zadań w zakresie szkolenia zespołów ratowniczych z psami oraz jego
pełnej profesjonalizacji poprzez:
a) organizację grupy przewodników z psami ratowniczymi, zwaną dalej JEDNOSTKĄ
POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZĄ IRMA, w skrócie JPR IRMA, specjalizowanych ze
szczególnym
uwzględnieniem
psów
poszukiwawczych-terenowych,
poszukiwawczych,
gruzowiskowych, tropiących, zwłokowych i o innych specjalizacjach;
b) szkolenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji psów ratowniczych i ich przewodników
należących do JPR IRMA w oparciu o najwyższe wzorce krajowe i zagraniczne,
c) wyposażenie JPR IRMA w sprzęt, umundurowanie i materiały dydaktyczne,
d) prowadzenie działań zmierzających do integracji grup ratowniczych,
e) poszukiwanie źródeł finansowania, darczyńców – osób prawnych i fizycznych w kraju
i zagranicą, programów pomocowych, gotowych wspierać finansowo i merytorycznie
programy szkoleniowe i treningowe związane z psami ratowniczymi;
f) konsultowanie i wymianę doświadczeń teoretycznych i praktycznych ze specjalistami
ratownikami oraz jednostkami GOPR, TOPR, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji,
PCK oraz innymi podmiotami używającymi w swoich działaniach wyspecjalizowanych
psów;
g) pozyskiwanie partnerów, firm-darczyńców i sponsorów zainteresowanych
finansowaniem logistyki, treningów, wyposażenia i utrzymania psów ratowniczych ze
szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji psów i szkolenia ich opiekunów i
przewodników;
h) organizację konferencji tematycznych oraz treningów z udziałem autorytetów
szkoleniowych oraz psów ratowniczych pozostających w czynnej służbie w jednostkach
wyspecjalizowanych;
i) uczestnictwo we wspólnych treningach i ćwiczeniach ratowniczych grup
specjalistycznych;
3. Realizacja zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi poszkodowanych w wyniku
wypadków, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń stanowiących zagrożenie poprzez:
a) aktywne uczestnictwo członków JPR IRMA z psami ratowniczymi w akcjach poszukiwawczych i
działaniach ratunkowych;
b) stałą współpracę z centrami zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszami i
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jednostkami koordynującymi działania ratunkowe;
c) współdziałanie z innymi jednostkami ratowniczymi;
d) wyposażenie psów ratowniczych i ich opiekunów w sprzęt specjalistyczny
ułatwiający działania poszukiwawcze i ratunkowe;
e) działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, w tym w szczególności: bezpiecznego
transportu zwierząt, bezpiecznego transportu dzieci, działania prewencyjne w zakresie wypadków
drogowych.
4. Fundacja może dążyć do realizacji celów statutowych również poprzez:
a) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
b) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach niezbędnych do realizacji celów Fundacji.
c) organizację imprez pokazowych, symulacyjno-treningowych, wystaw, koncertów,
happeningów, aukcji, zbiórek publicznych i akcji medialnych mających na celu
pozyskanie środków na realizację celów statutowych.
d) inne działania realizujące cele statutowe,
e) działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych budującą właściwe normy zachowań i postaw
wobec psów, informującą o istotnej roli psów w życiu i pracy człowieka oraz o bezpieczeństwie
kontaktów z psami,
f) organizację grupy wolontariuszy z psami tzw. Grupę Pokazową, która będzie prowadziła działalność
edukacyjną, o której mowa w §16 ust 4e Statutu Fundacji,
g) organizację spotkań i prelekcji ze specjalistami z dziedzin pokrewnych oraz z członkami
honorowymi i ambasadorami Fundacji.
Uchwałą Fundatora z dnia 30.05.2014 dodany został sposób realizacji celów:

§16, pkt 5:
Realizacja celów w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez:
a) specjalistyczne szkolenie i przekazywanie psów podnoszących jakość życia osób chorujących na:
- cukrzycę,
- padaczkę,
-inne choroby, w których specjalistycznie wyszkolony pies może pomóc,
b) prowadzenie badań oraz specjalistyczne szkolenie psów w zakresie wczesnego wykrywania
nowotworów,
c) współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie podnoszenia wiedzy i
kwalifikacji w specjalistycznym szkoleniu psów do wykrywania chorób, w tym nowotworów,
d) działalność edukacyjną i informacyjną mającą na celu podnoszenie świadomości w społeczeństwie
dotyczącej wykorzystania psów w wykrywaniu chorób.
Opis działalności statutowej:
1. Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" realizowała
swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.
2. Praca Zarządu Fundacji jest pracą o charakterze społecznym. Posiedzenia odbywają się w ramach
komunikatora Skype oraz bezpośrednio w siedzibie Fundacji. Prócz posiedzeń, Zarząd oraz Rada
Fundacji pozostają w konktakcie dotyczącym bieżących wydarzeń z życia Fundacji. Każdy z
członków Zarządu odpowiedzialny jest za inne sprawy w Fundacji, ale decyzji dokonuje się po
wspólnych konsultacjach. Pozwala to zachować jednolitość w działaniach, skupić się na
działaniach statutowych oraz realizować rozwój Fundacji we wszystkich zaplanowanych
kierunkach.
Na posiedzeniach Zarząd Fundacji dotykał regularnie podobnych spraw, takich jak:
• omówienie bieżącej działalności Fundacji;
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omówienie sposobu promowania działalności Fundacji, zarówno w kontekście zdobywania
członków z psami do Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej IRMA, jak również Grupy Pokazowej
IRMA;
omówienie dróg pozyskiwania środków na utrzymanie i bieżącą działalność Fundacji, a także
projektów, w ramach których Fundacja mogłaby pozyskiwać wsparcie od organów państwowych
i prywatnych;
omówienie zasad współpracy w ramach lokalnych projektów, takich jak Mały Wolontariat itd.;
omówienie zasad realizacji celów statutowych z pomocą wolontariuszy zaangażowanych w
działalność Fundacji, w tym uczestnictwo w imprezach na terenie Poznania, organizowanych
przez Miasto oraz inne podmioty.

III. Działania Fundacji
W okresie sprawozdawczym Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem
Psów "IRMA” zrealizowała następujące działania:

1. Działalność Fundacji:
• zakończenie i rozliczenie zbiórki publicznej rozpoczętej w 2013 roku
• uruchomienie działalności gospodarczej - sprzedaż gadżetów fundacyjnych (kubki, torby itp.)
• realizacja fundacyjnego Kalendarza z Ambasadorami Fundacji na rok 2015 oraz rozpoczecie
jego sprzedaży
• pozyskanie długoterminowych sponsorów rzeczowych - marki APTUS oraz Happy Dog
• wsparcie marketingowe i wizerunkowe wyprawy "Watahy w Podróży" do Mongolii
• zakończenie działalności oddziału terenowego we Wrocławiu.
2. Działalność Grupy Pokazowej (prelekcje, pokazy, obecność):
• Szkoła Podstawowa nr 46 w Poznaniu (6 klas)
• Szkoła Podstawowa nr 35 (6 klas)
• Festyn przy Szkole Podstawowej nr 35
• Festyn w Urzędzie u Wicewojewody ”Dzień Motyla- dzień Wrażliwości”
• Przedszkole 148 w Poznaniu
• Przedszkole w Czerwonaku – Festyn
• Festyn Szkoła Podstawowa 1
• Podsumowanie Małego Wolontariatu w Urzędzie Wicewojewody
• Szkoła Podstawowa 14 w Poznaniu
• "Kejtrówka" - Cytadela, Poznań
• Żłobek Bajkowa Akademia Smyka w Poznaniu
• Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
• Żłobek Tomcio Paluch w Szczepankowie - spotkania cykliczne
• Żłobek Zielony Domek w Poznaniu - spotkania cykliczne
• Wizyta w Nowym Zoo w Poznaniu - 6.06.2014r.
• cykliczne i regularne prelekcje w ramach programu "Mały Wolontariat"
• odpłatne prelekcje o bezpiecznych postawach wobec psów w wybranych placówkach.

3. Działalność Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej IRMA (JPR IRMA):
• zakup przez Fundację psów z przeznaczeniem do szkolenia ratwniczego w JPR IRMA:
- suka rasy flat coated retriever
- pies rasy owczarek niemiecki
i przekazanie im wybranym przewodnikom
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• przyjęcie na okres próbny 2 psów rasy flat coated retriever
• aktywna promocja działalności JPR IRMA oraz otwarty nabór nowych członków
• rozpoczęcie regularnych treningów Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej IRMA
Powołanie Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej IRMA - organizacja i przeprowadzanie naboru do
Jednostki, w tym spotkań informacyjnych oraz testów kwalifikacyjnych.
• zakup samochodu na potrzeby JPR IRMA ze środków pozyskanych ze zbiórki publicznej
• zakup specjalistycznego toru sprawnościowego dla psów JPR IRMA ze środków pozyskanych
ze zbiórki publicznej
• rewizja wolontariuszy - rozwiązanie umów z częścią dotychczasowych wolontariuszy oraz
pozyskanie nowych
• realizacja 3 sesji zdjęciowych z udziałem naszych psów na potrzeby Fundacji oraz JPR IRMA
• realizacja konkursu na hasło na fundacyjną torbę we współpracy z AP Edukacja, Aptus i Lolo
Pets Classic.
IV. Działalność medialna oraz promocyjna
• W roku 2014 Fundacja nie zabiegała o obecność w mediach (radio/prasa/tv).

Ambasadorzy Fundacji
W roku 2014 Fundacja nadała tytuł honorowy Ambasadora Fundacji następującym osobom:
1. Agata Włodarczyk, Przemysław Bucharowski i Diuna - "Wataha w Podróży"

Ambasadorzy Fundacji zostali powołani w celu promocji oraz podniesienia wiarygodności działalności
Fundacji.
V. Działalność gospodarcza

W dniu 29.01.2014 Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów
"IRMA" została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców.
Zapisy statutowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarzej przyjęły następujące brzmienie:

§ 17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, przy czym cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być stosownie do Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), działalność w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z)
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (PKD 23.49.Z)
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
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Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.51.Z)
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla
zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.78.Z)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD
47.91.Z)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z)
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.11.Z)
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z)
Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.Z)
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(internet) (PKD 73.12.C)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D)
Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
Działalność weterynaryjna (75.00.Z)
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Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (82.99.Z)
Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)
Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
86.90.E)
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD
88.99.Z)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
( 94.99.Z)
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)
Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

4. Uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej lub jej nowych rodzajów oraz o zakończeniu
prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Fundator.
5. Na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przeznaczona kwota 1000 zł, pochodząca
ze środków majątkowych Fundacji.

Uchwałą Fundatora z dnia 30.05.2014 dodany zmieniony został przedmiot działalności gospodarczej
poprzez:
•

dopisanie przedmiotu działalności gospodarczej PKD: "Chów i hodowla pozostałych zwierząt
(PKD 01.49.Z)"

VI. Informacja o uzyskanych przychodach

Fundacja „Irma” uzyskała przychody:
• darowizny
8.979,50
• przychody finansowe
0,00
• pozostałe przychody
0,00
• przychody z przeprowadzanej zbiórki publicznej 11.621,91
• inne przychody określone statutem
3.205,40

Informacja o poniesionych kosztach:
• amortyzacja
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zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
wynagrodzenia (umowy cywilno- prawne)
wynagrodzenia (ZUS koszt pracodawcy)
pozostałe koszty finansowe

3.686,50
8.655,77
291,00
6.561,00
148,59
0,00

a) Wynagrodzenia, premie, nagrody:
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia wypłacono na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych. Koszt wynagrodzeń wynosi 6.709,59 zł
b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki:
W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie zaciągnięto pożyczek.
c) Zawarte umowy zlecenia:
W 2014 r. zawarto 4 umowy-zlecenia.

d) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów „IRMA” posiada dwa
rachunki bankowe w banku BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ.
Salda na dzień 31.12.2014 r. wynosiły:
• 87 2030 0045 1110 0000 0257 6120
• 93 2030 0045 1110 0000 0273 3540

-

2.032,15 zł
150,40 zł

e) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
W okresie sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.

f) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie:
W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.
g) Nabyte pozostałe środki trwałe:
W okresie sprawozdawczym zakupiono samochód Lublin

h) Wartość aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych wynosi 12.010,81 zł.
i)
Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych wynosi – 4.015,92 zł.
j) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.

VII. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
• Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – zobowiązania podatkowe za 2014
r. zostały zapłacone w całości w 2014 r.
• Deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w terminie.
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VIII. Zatrudnienie w Fundacji
Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" w 2014 r. nie
zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę, a jej działalność opierała się na pracy
wolontariuszy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń:
• umowa z Instruktorem-Trenerem o prowadzenie treningów w Jednostce PoszukiwawczoRatowniczej IRMA,
• umowa z Księgową o prowadzenie księgowości Fundacji,
• umowa o realizację toru sprawnościowego dla psów,
• umowa - zlecenie z Michałem Sadowskim w zakresie prac promocyjnych,
• umowa - zlecenie z Piotrem Sochą w zakresie prac technicznych.

IX. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.

X. W okresie sprawozdawczym Fundacja zmieniła siedzibę.
Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" uchwałą
Fundatora z dnia 29.05.2014 roku zmieniła adres siedziby Fundacji z ul. Wieżowej 75/29, 61-111
Poznań na ul. Karbowską 16, 61-625 Poznań oraz zakończyła działalność oddziału terenowego we
Wrocławiu (ul. Kwiska 152, 54-210 Wrocław).

XI. W okresie sprawozdawczym Fundator i Zarząd Fundacji przyjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji na Rzecz
Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za okres od 29.01.2013 do
31.12.2013 z dn. 10.02.2014 r.
2. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji na
Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za 2013 rok z dn. 16.02.2014
r.
3. UCHWAŁA nr 1 Fundatora FUNDACJI NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z
WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA" z dnia 29. maja 2014 roku w sprawie odwołania
dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu oraz powołania jego następcy
4. UCHWAŁA nr 2 Fundatora FUNDACJI NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z
WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA" z dnia 29. maja 2014 roku w sprawie zmiany adresu siedziby
Fundacji
5. UCHWAŁA nr 3 Fundatora FUNDACJI NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z
WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA" z dnia 29. maja 2014 roku w sprawie likwidacji oddziału
terenowego we Wrocławiu
6. UCHWAŁA nr 4 Fundatora FUNDACJI NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z
WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA" z dnia 29. maja 2014 roku odwołania członka Rady Fundacji z
pełnionego dotychczas stanowiska Członka Rady oraz powołania jego następcy.
7. UCHWAŁA nr 1 Fundatora FUNDACJI NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z
WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA" z dnia 30. maja 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Fundacji
8. UCHWAŁA nr 2 Fundatora FUNDACJI NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z
WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA" z dnia 30. maja 2014 roku w sprawie : ustalenia i przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Fundacji.
9. Uchwała Zarządu Fundacji na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów
"IRMA" w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości z dn. 1.10.2014r.
10.
Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji
na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za okres od 1.01.2014 do
31.12.2014 z dn. 6.03.2015 r.
11.
Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
Fundacji na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za 2014 rok z dn.
10.03.2015 r.
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XII. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji przyjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji na Rzecz
Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za okres od 29.01.2013 do
31.12.2013 z dn. 10.02.2014 r.
2. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji na
Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za 2013 rok z dn. 16.02.2014
r.
3. Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji na
Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za okres od 1.01.2014 do
31.12.2014 z dn. 6.03.2015 r.
4. Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji
na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów "IRMA" za 2014 rok z dn.
10.03.2015 r.
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