
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji dla Zwierząt Animalia z siedzibą w 
Poznaniu, Os. Stare Żegrze 167/16, za okres sprawozdawczy 01.01.2017 – 31.12.2017. 

 
 
1. Nazwa fundacji: Fundacja dla Zwierząt Animalia, organizacja pożytku publicznego, 
siedziba i adres: Os. Stare Żegrze 167/16, 61-249 Poznań;  
mail: fdz.animalia@wp.pl 
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.12.2005 
nr KRS-u: 0000248335 – ostatni odpis KRS z dnia 19.01.2012r. 
nr identyfikacyjny REGON: 300219462 
Fundacja posiada konto bankowe w PKO BP SA Oddział w Poznaniu. 
 
Zarząd Fundacji:  
Małgorzata Galica – Menke, prezes zarządu, os. Stare Żegrze 167/16, Poznań 
Elżbieta Straszewska, wiceprezes zarządu, ul. Ogrodowa 11/10, 60-821 Poznań 
Barbara Poniedziałek, sekretarz zarządu, ul. Polanka 35/11, 61-131 Poznań 
 
Cele statutowe fundacji: 
- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z 
instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt 
- niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez 
umieszczanie ich w schroniskach, domach tymczasowych, udzielanie pomocy placówkom 
służącym zwierzętom bezdomnym, współpraca z placówkami niosącymi pomoc zwierzętom 
bezdomnym  
- wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności 
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację 
programu sterylizacji i kastracji: sterylizacja wszystkich podopiecznych Fundacji przed 
adopcją do nowych domów: psów, kotów; podejmowanie i finansowanie akcji sterylizacji 
kotów wolnożyjących. 
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami: ratowanie życia okaleczonych kotów, 
często ofiar wypadków drogowych (Leon, Łapek, Sami, Kefir, Oczko, Maciuś), 
pozostawionych bez udzielenia pomocy; ratowanie, odchowywanie i umieszczanie w 
sprawdzonych domach szczeniąt porzucanych przez właścicieli, kociąt bez matek; 
utrzymywanie w hotelach psów dorosłych, znalezionych w stanie wygłodzenia, 
wynędzniałych, pobitych (Kuba, Monica, Niedźwiadek, Kropka, Barry), okaleczonych kotów, 
pokrywanie kosztów zabiegów weterynaryjnych ratujących życie starszych psiaków, powoli 
odchodzących w przytuliskach pod naszą opieką oraz kotów w potrzebie.  
2.  Współpraca i wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, 
skrzywdzonym i porzuconym: 
- współpraca z Urzędem Gminy w Buku oraz z przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt w 
Buku, w zakresie: finansowania zabiegów weterynaryjnych ratujących życie, pomocy w 
znajdowaniu psom ze schroniska nowych domów  (porozumienie z dnia  23.05.2007r), przede 
wszystkim finansowaniu części nowo powstałego w miejscu przytuliska schroniska dla 
zwierząt w Buku.  Wartość prac wykonanych przez ZGK Buk to193.744,30zł, a wkład 
fundacji Animalia wynosi 83.558,38zł. Po 2 latach działań zmierzających do uratowania 
bukowskich zwierząt przed wywiezieniem do molochów – to pierwszy tej miary sukces. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc. 
- wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt (min. w Poznaniu), hoteli dla zwierząt, 
klinik i przychodni weterynaryjnych dla zwierząt w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 26, Katowicka 



11, Naramowicka, Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w 
Poznaniu, współpraca z Międzygminnym schroniskiem dla psów w Skałowie poprzez pomoc 
w szukaniu domów dla zwierząt bezdomnych, tam się znajdujących. 
- współpraca z innymi organizacjami prozwierzęcymi, oraz tymi, w zakresie których leży 
pomoc i ratowanie życia psów i kotów, szukanie nowych domów, opieka nad nimi, 
socjalizacja  m.in. Fundacja Nasze Zoo, Fundacja Koci Pazur, Dog Masters, 
PsiakiPoznaniaki, Bukowski Klub Biegacza.  Dzięki współpracy z Klubem Biegaczy psiaki ze 
schroniska w Buku mają możliwość uczestniczenia w treningach oraz brania udziału razem z 
opiekunami z Klubu w zawodach – maratonach. 
- wspieranie osób fizycznych zapewniających domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt 
poprzez pomoc w finansowaniu kosztów leczenia i utrzymania oraz szukania domów 
docelowych, dokarmiania wolnożyjących kotów, tworzenie i przekazywanie domków dla 
kotów na okres zimowy. 
- współpraca z Urzędem Miasta Poznania w zakresie pomocy w dokarmianiu a przede 
wszystkim sterylizacji kotów wolnożyjących i zapewnienia im wymaganego dobrostanu. 
 
W  wyniku działalności fundacji w okresie sprawozdawczym domy znalazły 80 psów, 148 
kotów. 
Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych: 
- w okresie sprawozdawczym na koszt fundacji sterylizacji poddano 36 kotek (na kwotę 6.477 
zł) i 5 suk (na kwotę 1.490 zł) oraz wykastrowano 39 kocurów (na kwotę 4.023,60 zł) i 5 
psów (na kwotę 1.350 zł) . Ponadto wysterylizowaliśmy 100 kotów wolnożyjących w ramach 
talonów z Urzędu Miasta Poznania – na bieżący rok otrzymaliśmy  120 talonów. 
Działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia zwierząt, do bezpiecznej adopcji:  
- w okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji poddano leczeniom i zabiegom operacyjnym 
ratującym życie: psy – na kwotę 26.530,98 zł oraz koty w tym koty wolnożyjące, na kwotę 
102.904,70 zł.  
- utrzymywano w hotelach dla zwierząt bezdomne, porzucone zwierzęta: 18 psów ( na kwotę 
27.402,20 zł) 
- zakupiono karmę dla psów przebywających w hotelach, oraz dla psów i kotów w domów 
tymczasowych a także niezbędne akcesoria: smycze, obroże, miski ( dla psów na kwotę 
2.639,06 zł, dla kotów na kwotę 19.111 zł). 
- ponieśliśmy koszty związane z opłaceniem czynszu i energii elektrycznej, wyposażeniem i 
bieżącym utrzymywanie pomieszczenia Fundacji z przeznaczeniem na kociarnię – w kwocie 
14.504,36 zł 
- opłaciliśmy paliwo na transport zwierząt do lekarzy, hoteli, nowych domów a także po 
odbiór darów dla Fundacji – na kwotę 4.012,74 zł. 
- opłaciliśmy projekt schroniska w Buku – 6.765 zł oraz pierwszą ratę za  zamówione 
kontenery socjalne użyczone schronisku w Buku – 20.383,56 zł 
 
Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji: 
W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła zbiórki środków finansowych i rzeczowych 
na realizację celów statutowych poprzez zbiórki do puszek i skarbon kwestarskich oraz ze 
sprzedaży po określonych cenach podczas organizowanych imprez. Imprezy te służyły także 
jako akcje propagandowe i edukacyjne służące budowaniu społecznej świadomości o prawach 
zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach 
płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji: 
- Pokaz kotów Kota w AVENIDA 14-01-2017  Na pokazie można było przy stoisku 
porozmawiać o opiece nad kotami, zakupić gadżety i tematyce kociej i wesprzeć nasze 
działania datkiem do puszki.  



- Wystawa kotów Rasowych TICA Targi  18-19 luty 2017. Jak co roku na stoisku odwiedzili 
nas opiekunowie  adoptowanych od nas kotkami. Chwalili się zdjęciami swoich pupili. Do 
kupienia były kocie gadżety. 

- Dzień Darmowego Komiksu, Biblioteka Uniwersytecka Poznań - 13.05.2017 - kolejny już 
raz z udziałem przedstawicieli Fundacji Animalia.  Zapraszaliśmy małych superbohaterów do 
udziału w zabawach i konkursach edukacyjnych. Polecaliśmy artystyczne malowanie buziek. 
Można było także wrzucić grosik do puszeczki na karmę dla bezdomnych zwierzaków pod 
opieką Fundacji a o jej działaniu zapoznać się z pobranej ulotki. 
-Kejtrówka – 13-14 maj 2017 – połączona z zawodami Dog Chow. Poza prezentowaniem 
psiaków szukających domów Fundacja na scenie przedstawiła szczęściarzy, taki Dom 
mających – zachęcając do adoptowania zwierząt dorosłych. 
 

- Dni Puszczykowa - 09-11.06.2017- event z udziałem Fundacji Animalia, zachęcający do 
adopcji zwierząt bezdomnych. 

- Wakacyjne warsztaty edukacyjne z Fundacją Animalia 30.06 i 01.07.2017 w Galerii 
Handlowej Panorama – edukacja przez zabawę dla dzieci, propagowanie Pomocy 
bezdomnym zwierzętom. 
 
- Dożynki  02-wrzesień-2017. W pięknym Parku Wilsona w Poznaniu w czasie Dożynek 
promowaliśmy nasze koty i psy do adopcji. Można było nas wesprzeć datkiem.  

- „RUMPUĆ” 02-wrzesień-2017 Rokietnica koło Poznania Mieliśmy ustawione stoisko z 
kocimi drobiazgami. Można było porozmawiać z wolontariuszami o opiece nad kotkami. 

- VII Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych inaugurujący Tydzień Organizacji 
Pozarządowych, już 16 września 2017 na Placu Wolności w Poznaniu! Na stoisku Animalii 
można było porozmawiać o możliwości pomocy oraz o zwierzakach które liczą, iż spotka je 
szczęście i własny dom. 
 
-AQUAZOO  7-8 październik 2017 .  W tym roku na AQUAZOO pojawiły się też nasz kotki 
które szukały domów. Pokazywaliśmy trzy koty Holly Heidi i Hugo. Kociaki pięknie się 
reprezentowały naszych podopiecznych i było nimi duże zainteresowanie. Godnie 
reprezentowała swoich psich kolegów wolontariuszka Kropka, podopieczna Fundacji, 
zachęcając do Pomocy i adopcji. 

-7.10. 2017 Comics Wars czyli wielka bitwa na komiks – nasi wolontariusze rozdawali ulotki 
i zachęcali do wsparcia bezdomnych zwierząt, do adopcji, organizując także zbiórki 
finansowe. 

- W dniu 8 października 2017 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie stoisko Fundacji Animalia znalazło się także na Poznańskiej 
Pyrze. Kolejny raz Muzeum w Szreniawie pomaga bezdomnym zwierzakom zapraszając 
organizacje prozwierzęce do działu w eventach. 

- W dniach 21-22.10.2017 na terenie MTP w Poznaniu miała miejsca Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych. Jak co roku Fundacja Animalia mogła wystawić swoje stoisko, na 
którym zachęcała do adopcji bezdomnych psiaków wszystkich tych którzy nie pasjonują się 
hodowlą, pokazami, wystawami, a marzą jedynie o czworonożnym przyjacielu. 
Proponowaliśmy tematyczne gadżety, w większości wykonane przez nas.  



I jak co roku otrzymaliśmy wspaniałe dary: karmy dla psów i kotów, smycze i obroże, 
suplementy diety, środki pielęgnacyjne, legowiska, ubranka, ozdoby artystyczne. 

-  wystawa kotów rasowych Felis Polonia w Arenie  11-12 listopad 2018. Jak co roku 
mieliśmy stoisko na wystawie kotów Rasowych w Poznaniu. Rozdawaliśmy ulotki o 
sterylizacjach kotów domowych i wolnożyjących. Można było nas wspomóc kupując kocie 
gad zety oraz datkiem do puszki.  

Ponadto przedstawiciele Fundacji Animalia jako goście specjalni wzięli udział w Forum 
Branży Zoologicznej, które odbyło się 03.10.2017r. Wydarzenie roku skupiło ponad 200 
gości z branży zoologicznej. Coroczne spotkania zgromadziło producentów, dystrybutorów, 
właścicieli hurtowni oraz ogólnopolskich sieci zoologicznych. W wyniku akcji 
przeprowadzonej przez organizatora Form , redakcję Rynku Zoologicznego – Fundacja 
Animalia otrzymała 2.374,50 kg karmy dla psów i kotów, suplementów diety, odzywek, 
mleka w proszku dla szczeniąt. 
 

W 2017 spółka Lokalmedia umieściła przygotowany przez przyjaciela Fundacji, redaktora TV 
Bartłomieja Turkiewicza spot reklamowy Fundacji Animalia w celach promocyjnych, 
dotyczących zbiórki 1%.  
 
Ponadto na rzecz podopiecznych Fundacji zbiórki darów rzeczowych oraz środków 
finansowych prowadzili: 
Ponadto skarbony stacjonarne ustawione są:  
Przychodnia Weterynaryjna Na Polance,  
Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,  
Przychodnia Weterynaryjna Naramowicka,  
Fado sklep zoologiczny ul. Nadolnik 
Sklep Zoologiczny Kakadu 
Salon Fitness Poznań, Piątkowo 
Zakładzie medycyny naturalnej w Poznaniu  styczeń 2017- 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja pozyskała środki finansowe ze sprzedaży prowadzonej 
na aukcjach charytatywnych portalu allegro.pl. oraz poprzez portal Siepomaga.pl oraz 
PoProstuPomagam.pl 
 
Poza wymienionymi imprezami prowadziliśmy także spotkania i zbiorki dla bezdomnych 
zwierząt, organizowane przez szkoły i przedszkola w Poznaniu i okolicy. 
Edukacja prozwierzęca dzieci i młodzieży to ważny punkt naszego statutu i bardzo ważna rola 
prozwierzęcych organizacji w zakresie zwiększania świadomości przyszłych pokoleń za losy, 
życie zwierząt. 
Wizyty wolontariuszy miały miejsce w: 
1. Przedszkolu nr 24 "Bajkonutki" w Poznaniu [17.02.2017] 
2. Prywatnym Przedszkolu "Bajkowa Polanka" w Poznaniu [29.03.2017] 
3. Domu Kultury "Na Pięterku" Poznaniu [17.07.2017] 
4. Przedszkolu nr 148 "Mali Europejczycy" w Poznaniu [04.10.2017] 
5. Przedszkolu nr 24 "Bajkonutki" w Poznaniu [25.10.2017] 

6. Przedszkolu nr 65 "Wiolinek w Poznaniu [08.11.2017] 
7. Przedszkolu nr 78 "Nadolnik" w Poznaniu [22.11.2017] 



8. Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie [23.11.2017] 
9. Szkole Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu [29.11.2017 i 30.11.2017] 
 
Ponadto w 2017r. zorganizowaliśmy i prowadziliśmy na facebooku i Dogomanii: 
Sklepik Fundacji Animalia oraz Wielki Bazarek Książkowy – akcje całoroczne oraz Bazarki 
na pomoc dla schroniska w Buku prowadzone na portalu Dogomania. 
„Nakarm kociaka!” - Zbiórka na najmłodszych podopiecznych 16.05.2017 - 31.10.2017 
Animaliowy Bazarek 06.11.2017 - 03.12.2017 
Paka dla Animaliowego Zwierzaka 2017 06.12.2017 – 

Całkowity dochód z ww akcji przeznaczony był na realizacje celów statutowych Fundacji.  

Na przełomie listopada i grudnia 2017r. prowadziliśmy coroczną akcję  świątecznej licytacji 
dla psów w przytulisku w Buku. Akcja cieszyła się sporym powodzenia, podobały się 
wystawiane do licytacji przedmioty, także rękodzieło o psiej tematyce. Środki finansowe 
zebrane podczas akcji przekazane zostały na pokrycie kosztów modernizacji i przebudowy 
przytuliska dla psów w Schronisko dla zwierząt spełniające wymagania określone 
przepisami.  

Fundacja Animalia w 2017 otrzymała darowizny rzeczowe dla swoich podopiecznych: 

Karma dla psów i kotów, mokra i sucha – 4.354,53 kg 

Żwirek dla kotów – 179 l 

Smycze, obroże dla psów, w tym obroże przeciwpchelne – 24 sztuk 

Legowiska, koce dla zwierząt – 37 sztuk 

Kosmetyki: szampony, płyny do przemywania oczu – 18 sztuk 

Środki czystości do kociarni – 17 sztuk 

Środki przeciwko pasożytom zewnętrznym – 99 sztuk 

Zabawki dla zwierząt – 33 sztuki 
Witaminy dla psów, suplementy diety  – 51 kg 
Mleko w proszku dla zwierząt – 15,9 kg 
Ponadto – 4 materace, kaganiec dla psa, 7 łopatek do żwiru, 14 sztuk smaczków dla psów. 
Wszystkim darczyńcom dziękujemy pięknie. 
 
Promowano działania fundacji na forach internetowych miłośników zwierząt miau.pl, 
dogomania.pl, facebook, bordercollie.pl  oraz na stronie internetowej fundacji. 
 
Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i 
skrzywdzonym: 
- współpraca z Urzędem Miasta Poznania 
W 2017r. przedstawiciele Fundacji wzięli udział w posiedzeniu komisji Urzędu Miasta 
Poznania w sprawie ustalenia kwot dotacji z budżetu miasta na sterylizacje kotów 
wolnożyjących.  
- współpraca z UM Poznania w związku ze sterylizacjami refundowanymi przez miasto.  
oraz w sprawie dokarmiania wolno żyjących kotów - dystrybucja karmy dla karmicielek 
kotów, zakupionej przez miasto. 
- współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Buku w zakresie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami w obrębie gminy. 



- współpraca z Międzygminnym Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie – wspólne akcje , 
pomoc w adopcjach zwierząt bezdomnych 
 
Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie 
interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, 
występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu 
ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu 
i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt. 
 
Prozwierzęcy lobbing: 
-  nie miało miejsca 
Współpraca z policją i strażą miejską: 
-  nie miało miejsca 
Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji: 
- nie miało miejsca 
 
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 
-  nie miało miejsca – Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji: 
 - w roku sprawozdawczym  2017 – Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał: 
 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Wpłaty na konto bankowe oraz do kasy fundacji: 
- suma darowizn od osób fizycznych i prawnych , które wpłynęły na konto i do kasy Fundacji 
w okresie sprawozdawczym:    45.709,48 zł,  
  - ze zbiórek publicznych, realizowanych w okresie sprawozdawczym do skarbon i puszek: – 
5.305,29 zł 
- ze sprzedaży przedmiotów po określonych cenach, podczas ww wystaw i pokazów  – 7.642  
zł 
- z bazarków przeprowadzonych na portal Dogomania, FB Fundacji oraz na FB hodowców 
psów Border Collie – 16.334,89 zł 
- wpływy z aukcji charytatywnych w portalu internetowym allegro.pl w okresie 
sprawozdawczym:   9.830,08 zł 
- wpływy uzyskanie z Urzędów Skarbowych w wyniku przekazania 1 % od podatku 
dochodowego z tytułu OPP – 164.930,10 zł. 
- z adopcji wirtualnych psów i kotów – 7.390 zł 
- pozostałe wpłaty, z operacji finansowych – 574,81 zł 
Łącznie przychody w okresie sprawozdawczym z działalności statutowej: 257.716,65 zł 
 
- odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; wynik finansowy działalności gospodarczej oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł: 
- nie miało miejsca 
 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizacje celów statutowych: 202.184,71 zł 



b) administrację: 52.569,64 zł (usługi księgowe, opłaty pocztowe, obsługa konta 
bankowego, zakup asortymentów do wyrobu fantów, zakup materiałów biurowych, 
paliwo na transport zwierząt, opłaty za utrzymanie kociarni, zobowiązania związane z 
modernizacja i budowa schroniska dla zwierząt w Buku i inne opłaty, jak zakupy 
akcesoriów do wykonania gadżetów na stoiska, identyfikatory, itp ) 

c) działalność gospodarczą – nie miało miejsca 
d) pozostałe koszty – nie miało miejsca 

 
- Stan środków pieniężnych na koncie bankowym Fundacji na dzień   31.12.2014r. – 
90.002,09 zł. (słownie: dziewięćdziesiąttysięcydwa złote 09/100) Są to jedyne środki 
pieniężne ulokowane na koncie bankowym. 

- stan kasy Fundacji na dzień 31.12.2014r. – 328,07 zł                                                  
(słownie: jedentysiącpięćsetdwadzieściaosiem złotych 74/100groszy) 
- Wartość aktywów na dzień 31.12.2014r. – 93.947,92 zł                                            (słownie: 
dziewięćdziesiąttrzytysiącedziewięćsetczterdzieścisiedem złotych 92/100 groszy) 
 - Należności i zobowiązania – 3617,76 zł 
(słownie: trzytysiącesześćsetsiedemnaście złotych 76/100) 
- Środki pieniężne – 93.947,92 zł                                            (słownie: 
dziewięćdziesiąttrzytysiącedziewięćsetczterdzieścisiedem złotych 92/100 groszy) 
 
7. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie 
miało miejsca, Fundacja nie zatrudnia pracowników 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie miało 
miejsca 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia -  nie miało miejsca. Wszyscy działacze Fundacji wykonują swoje 
czynności charytatywnie 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - nie miało miejsca 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - nie miało miejsca 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem  banku - nie miało 
miejsca 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie miało miejsca 

h) nabytych  nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na to nabycie - nie miało miejsca 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie miało miejsca 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statutowych - nie miało miejsca 
 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz  o wyniku finansowym tej 
działalności - nie miało miejsca 



 
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych -  deklaracja CIT 8 i CIT 8/0. 
 
10. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w fundacji. 
 
Kończąc chciałam w imieniu Zarządu podziękować wszystkim, którzy w minionym roku 
poświęcili swój czas, posiadane środki – pomagając naszym podopiecznym w ich walkach o 
życie oraz w drogach do nowego domu. Szczególne podziękowania kieruję dla p. Agnieszki 
Bobek,  Patrycji Bilskiej, Pauli Michalskiej za prowadzenie bazarków na FB Animalii oraz 
Izie Sydor za zaangażowanie w prowadzeniu domu tymczasowego dla bezdomnych szczeniąt 
fundacyjnych. 
Bardzo Wam dziękuję! 
 
 
      Małgorzata Galica-Menke 
      Prezes Zarządu 
      Fundacja dla Zwierząt Animalia 


