
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji dla Zwierząt Animalia 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Polanka 35/11, za okres sprawozdawczy 

01.01.2011 – 31.12.2011. 
 

 

1. Nazwa fundacji: Fundacja dla Zwierząt Animalia, organizacja pożytku publicznego, 

siedziba i adres: ul. Polanka 35/11, 61-131 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 NORDEA Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni, ul. 

Kielecka 2, Oddział w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 15. 

 

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, 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, pozostawionych bez udzielenia pomocy; ratowanie, 

odchowywanie i umieszczanie w sprawdzonych domach szczeniąt porzucanych przez 

właścicieli; utrzymywanie w hotelach psów dorosłych, znalezionych w stanie wygłodzenia, 

wynędzniałych, pobitych (Orion, Misia, Atos, Jantar, Leoś, Labi, Nefi, Sonia, Remi, Tytus), 

okaleczonych kotów, pokrywanie kosztów zabiegów weterynaryjnych ratujących życie 

starszych psiaków, powoli odchodzących w przytuliskach pod naszą opieką – np. Śliwka, 

Tola oraz kotów w potrzebie. 

 

2.  Współpraca i wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, 

skrzywdzonym i porzuconym: 

- współpraca z Urzędem Miasta Puszczykowa oraz Urzędem Gminy w Komornikach, w 

zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w przytulisku w Łęczycy – wspólnym dla 

obu miast, tj: sterylizacji suk, przebywających w azylu, kastracji psów, zabiegów 

weterynaryjnych, pomocy w znajdowaniu psom z azylu  nowych domów (umowy z dnia 

porozumienie z dnia  14.11.2011 z Urzędem Miasta w Puszczykowie oraz z dnia 18.11.2011 z 

Urzędem Gminy Komorniki  

- współpraca z przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt w Buku, w zakresie: sterylizacji suk, 

kastracji psów, przebywających w schronisku, zabiegów weterynaryjnych, pomocy w 



znajdowaniu psom ze schroniska nowych domów  (porozumienie z dnia  23.05.20078r) 

- wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt (min. w Obornikach, Poznaniu, Łodzi, 

Przyborówku, Mosinie), hoteli dla zwierząt, kliniki dla zwierząt w Poznaniu, ul. 

Naramowicka poprzez pomoc w szukaniu domów dla zwierząt bezdomnych, tam się 

znajdujących. 

 - wspieranie osób fizycznych zapewniających domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt 

poprzez pomoc w finansowaniu kosztów leczenia i utrzymania oraz szukania domów 

docelowych. 

W  wyniku działalności fundacji w okresie sprawozdawczym domy znalazły 102 psy  i 87  

kotów. 

Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych: 

- w okresie sprawozdawczym na koszt fundacji sterylizacji poddano 80 kotek (na kwotę 

8.723,44 zł) i 24 suki (na kwotę 3.742,95 zł) oraz wykastrowano 40 kotów (na kwotę 2.567 

zł) i 23 psy (na kwotę 3.264,56 zł) . 

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 28.093,04 oraz koty w tym koty wolnożyjące, na kwotę 

45.990,05 zł. 

- utrzymywano w hotelach dla zwierząt bezdomne, porzucone zwierzęta: 18 psów ( na kwotę 

33.904,62 zł) i 5 kotów (na kwotę 1.220 zł). 

- zakupiono karmę dla przytulisk w Puszczykowie, Łęczycy i Buku, dla psów 

przebywających w hotelach, oraz dla psów i kotów w domów tymczasowych a także 

niezbędne akcesoria: smycze, obroże, miski ( dla psów na kwotę 8.213,61 zł, dla kotów na 

kwotę 13.002,07 zł). 

Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji: 

 - w okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła zbiórkę środków finansowych i 

rzeczowych na realizację celów statutowych podczas:   

Targi Ogrodnicze Gardenia – Animali Market 25-27.02.2011 – uzyskano ze sprzedaży po 

określonych cenach wykonanych własnoręcznie lub darowanych gadżetów tematycznych 

kwotę  1106 zł 

Dni Puszczykowa – 11.06.2011r. zebrano do puszki kwotę 1290 zł 

„Dog Chow” w dniach 18-19.06.2011. organizowanej przy udziale Urzędu Miasta Poznania – 

uzyskano ze sprzedaży po określonych cenach wykonanych własnoręcznie lub darowanych 

gadżetów tematycznych kwotę  433 zł,  

Podczas organizowanej zbiorki publicznej na Dog Chow oraz na Targach Gardenia 2011 

zebrano do puszek kwotę 1410,27 zł 

Babiląd – 26.06.2011r. – zebrano do puszki kwotę 360 zł 

Piknik z Psem, Animaliowka 2011 – 3.09.2011 - uzyskano ze sprzedaży po określonych 

cenach wykonanych własnoręcznie lub darowanych gadżetów tematycznych kwotę  1809 zł 

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu w dniach 22-23.10.2011r. łącznie z 

piknikiem z psem Animaliówka – zebrano do puszek kwotę  1904,15 zł  

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Poznaniu  w dniach 29-30.11.2011. – 

zebrano do puszek kwotę 675,81 zł, - Wpłacono do kasy Fundacji kwoty uzyskane ze 

sprzedaży po określonych cenach wykonanych własnoręcznie lub darowanych gadżetów 

tematycznych: podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych kwotę 1363 zł. 

Festiwal „Pestka ma kota na punkcie zwierząt” 19-20.11.2011 -  - wpłacono do kasy Fundacji 

kwoty uzyskane ze sprzedaży po określonych cenach wykonanych własnoręcznie lub 

darowanych gadżetów tematycznych – 1733 zł 

Targi Jeździeckie Cavaliada – 9-11.12.2011 – wpłacono do kasy Fundacji kwoty uzyskane ze 

sprzedaży po określonych cenach wykonanych własnoręcznie lub darowanych gadżetów 



tematycznych – 2387 zł; zebrano do puszki kwotę 443,65 zł 

- w okresie sprawozdawczym fundacja otrzymała darowizny rzeczowe od osób fizycznych w 

postaci książek, karmy dla zwierząt, ceramiki, biżuterii, kartek okolicznościowych, legowisk 

dla zwierząt, m.in. od młodzieży szkół średnich i podstawowych. 

Darowizny w postaci karm i żwirku przekazały firmy: 

Andalusia Sp. z o.o. z Warszawy 

Agrowet – świat karm  

- w okresie sprawozdawczym fundacja pozyskała środki finansowe ze sprzedaży otrzymanych 

darowizn rzeczowych na aukcjach internetowych portalu allegro.pl. 

- w okresie sprawozdawczym fundacja otrzymała pomoc finansową w postaci wpłat na konto 

bankowe oraz do kasy fundacji od sponsorów (osoby fizyczne i prawne). 

Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej 

świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego 

problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji: 

- promowanie w/w zagadnień na stoisku Fundacji Animalia podczas:  

Międzynarodowej Wystawy Psów w Poznaniu w dniach 22-23.10.2011r.,  

Międzynarodowej Wystawy Kotów – w dniach 29-30.10.2011r.,  

 „Dog Chow Disc Cup”,  w dniach 18-19.06.2011 w Poznaniu – popularyzujące aktywny 

sposób spędzania czasu z psem. 

Dniach Puszczykowa organizowanych przez Urząd Miasta Puszczykowa w dniu 11.06.2011r. 

Targach Ogrodniczych Gardenia w dniach 25-27.02.2011 w Poznaniu 

„Pestka ma kota na punkcie zwierząt” – market Pestka w dniach 19-20.11.2011 w Poznaniu 

Targach jeździeckich Cavaliada w dniach 9-11.12.2011 na terenie MTP w Poznaniu 

A także podczas Pikniku z Psem – Animaliówka w dniu 3.09.2011 imprezy dla miłośników i 

właścicieli psów zorganizowanej przez Fundację Animalia. 

Fundacja dla Zwierząt Animalia czynnie poparła happening „Zerwijmy Łańcuchy” który miał 

miejsce w dniu 18.09.2011 w Poznaniu na Pl. Wolności, protestując przeciwko cierpieniu 

zwierząt, trzymanych na uwięzi, w ramach akcji ogólnopolskiej. W odpowiedzi na hasło 

„Przywiąż psa do siebie nie do budy” członkowie Zarządu oraz wolontariusze przykuli się 

łańcuchami do ustawionych w centralnym punkcie Poznania bud. 

Przedstawiciele Fundacji wystąpili w kilku prozwierzęcych programach telewizyjnych 

promując  zagadnienia zwalczania bezdomności zwierząt, właściwego traktowania zwierząt 

oraz odpowiedzialności za życie zwierząt. W dniu 16.12.2011 w Radio Afera Prezes Zarządu 

udzieliła wywiadu w sprawie „żywych prezentów świątecznych” podkreślając, iż zwierzę nie 

jest rzeczą i nie może być traktowane jako przedmiot – prezent. 

- przeprowadzono spotkania z młodzieżą z poznańskich szkół oraz przedszkoli, promujące 

zagadnienia ochrony praw zwierząt, opieki na zwierzętami, zwalczania okrucieństwa oraz 

zmniejszania populacji zwierząt niechcianych poprzez akcje sterylizacji i kastracji. 

Spotkania odbyły się w: 

Gimnazjum w Koziegłowach 

Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu 

Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Skórzewie 

Szkole Filialnej w Roztoce Wielkiej 

Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu 

Przedszkolu Niepublicznym Gumisie w Poznaniu. 

- promowanie działań fundacji na forach internetowych miłośników zwierząt miau.pl, 

dogomania.pl, facebook 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 

- współpraca z Urzędem Miasta w Puszczykowie, Urzędem Gminy w Komornikach oraz 

Urzędem Miasta i Gminy w Buku 

- współpraca z organizacjami zrzeszającymi miłośników zwierząt: Labradory w Potrzebie, 

Klub Miłośników Huskych, Akity w Potrzebie, Nadzieja Dobermana. 

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: 

-  nie miało miejsca . 

 

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  2011 – Zarząd Fundacji podjął 5 uchwał: 

 

Uchwała Zarządu nr 1/2011 z dnia 03.02.2011r. 

w sprawie zmiany statutu Fundacji „Fundacja dla Zwierząt Animalia” z siedzibą w 

Poznaniu sporządzonego w dniu 7 grudnia 2005 r. 

 

§ 1 

 

Zgromadzeni oświadczają, że zmieniają statut Fundacji „Fundacja dla Zwierząt Animalia” z 

siedzibą w Poznaniu  w ten sposób, że:----------------------------------- 

 

1) w § 13 Statutu do dotychczasowej treści dodaje się ust. 10 o następującej treści:  

    „Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana     

     prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  

     publicznego lub przestępstwo skarbowe.”  

2) uchyla się dotychczasową treść § 18 ust. 4 Statutu i w to miejsce wprowadza się ust. 4 

o następującej treści:  

„ Członkowie Rady Fundacji: 



1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać 

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej; 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe; 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości 

nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”  

3) uchyla się dotychczasową treść § 28 ust. 2 Statutu i w to miejsce wprowadza się ust. 2 o 

następującej treści:  

„Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 

stosunku do działalności pożytku publicznego. Fundacja przeznacza nadwyżkę 

przychodów nad kosztami wyłącznie na działalność pożytku publicznego.” 

4) uchyla się dotychczasową treść § 33 Statutu i w to miejsce wprowadza się § 33 o 

następującej treści:  

„ Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie  lub na 

preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 



Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe.”  

§ 2 

1. Uchwała powyższa w głosowaniu jawnym została przyjęta jednomyślnie. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Uchwała Zarządu nr 2/2011 z dnia 03.02.2011r. 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji „Fundacja dla Zwierząt 

Animalia” z siedzibą w Poznaniu 

 

§ 1 

 

Zgromadzeni przyjmują tekst jednolity statutu Fundacji „Fundacja dla Zwierząt Animalia” z 

siedzibą w Poznaniu  

 

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI NR 3/2011 

z dnia 01.04.22011r. 

Zarząd Fundacji dla Zwierząt Animalia w składzie 

Małgorzata Galica – Menke 

Elżbieta Straszewska 

Barbara Poniedziałek 

w sprawie niedopłat i nadpłat stwierdzonych w wyniku bilansu uchwalił: 

 

Zarząd niniejsza uchwalą ustala, iż nadpłaty i niedopłaty w kwotach 0,01 zł do 1 zł mogą być 

wyksięgowywane w ciężar lub na uznanie funduszu statutowego. 

 

Uchwała Zarządu nr 4/2011 z dnia 28.09.2011 

w sprawie zmiany statutu Fundacji „Fundacja dla Zwierząt Animalia” z siedzibą w 

Poznaniu sporządzonego w dniu 7 grudnia 2005 r. 

 

§ 1 

 

Zgromadzeni oświadczają, że zmieniają statut Fundacji „Fundacja dla Zwierząt Animalia” z 

siedzibą w Poznaniu  w ten sposób, że:----------------------------------- 

2) Zmieniono  § 4 Statutu który po zmianie brzmi: 

    „Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest 



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi..”  

§ 2 

3. Uchwała powyższa w głosowaniu jawnym została przyjęta jednomyślnie. 

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Uchwała nr 5/2011 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji „Fundacja dla Zwierząt 

Animalia” z siedzibą w Poznaniu 

 

§ 1 

 

Zgromadzeni przyjmują tekst jednolity statutu Fundacji „Fundacja dla Zwierząt Animalia” z 

siedzibą w Poznaniu  w następującym brzmieniu: - tekst jednolity statutu Fundacji w 

załączeniu do sprawozdania. 

 

 

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:    114.105,09 zł,  

- wpływy z aukcji charytatywnych w portalu internetowym allegro.pl w okresie 

sprawozdawczym:   15.698,41 zł 

  - ze zbiórek publicznych, realizowanych w okresie sprawozdawczym: Międzynarodowe 

Wystawy Kotów i Psów, zbiórki podczas imprez współorganizowanych przez Urząd 

Miasta Poznania i Miasta Puszczykowa, imprezy organizowane przez galerie 

handlowe: Festiwal Pestka i Babiląd, Targi Ogrodnicze Gardenia, Targi Jeździeckie 

Cavaliada, Piknik z Psem, Animaliówka – 6.083,88 zł 

- ze sprzedaży przedmiotów po określonych cenach, podczas ww wystaw i pokazów – 

9.613,30 zł 

- wpływy uzyskanie z Urzędów Skarbowych w wyniku przekazania 1 % od podatku 

dochodowego z tytułu OPP – 90.898,62 zł. 

Łącznie przychody w okresie sprawozdawczym: 236.399,30 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: 176.319,87 zł 



b) administrację: 13.123,39 (opłaty pocztowe, obsługa konta bankowego, zakup 

asortymentów do wyrobu fantów, zakup materiałów biurowych, inne opłaty) 

c) działalność gospodarczą – nie miało miejsca 

d) pozostałe koszty – nie miało miejsca 

 

- Stan środków pieniężnych na koncie bankowym Fundacji na dzień 31.12.2010r. – 51.754,02 

zł. (słownie: pięćdziesiątjedentysięcysiedemsetpięćdziesiątcztery złote dwa grosze) Są to 

jedyne środki pieniężne ulokowane na koncie bankowym). 

- stan kasy Fundacji na dzień 31.12.2010r. – 2.821,53 zł (słownie: 

dwatysiąceosiemsetdwadzieściajeden złotych 53/100groszy) 

- Wartość aktywów na dzień 31.12.2010r. – 100.777,48 zł  (słownie: 

stotysięcysiedemsetsiedemdziesiatsiedemzłotych 48/100 groszy) 

 - Należności i zobowiązania – 674,38 zł (słownie: sześćsetsiedemdziesiatczteryzłote 38/100 

groszy) 

- Środki pieniężne – 100.103,10 zł 

(słownie: stotysięcystotrzyzłote 10/100 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. 

Szczególnie podziękować chcę wolontariuszom – którzy nigdy nie odmówili pomocy i na 

których zawsze mogliśmy liczyć. Bez Was nasza praca nie byłaby możliwa. 

Bardzo Wam dziękuję! 

 

 

      Małgorzata Galica – Menke 

      Prezes Zarządu 

      Fundacji dla Zwierząt Animalia 

 

 

 

 

 


