
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji dla Zwierząt Animalia
za okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021

I. Dane Fundacji
Nazwa fundacji: Fundacja dla Zwierząt Animalia, organizacja pożytku
publicznego
mail: fdz.animalia@wp.pl
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.12.2005
nr KRS-u: 0000248335; ostatni odpis KRS z dnia 01.07.2021
nr identyfikacyjny REGON: 300219462
Fundacja posiada konto bankowe w PKO BP SA Oddział w Poznaniu

Zarząd Fundacji:

Iwona Szulc, prezes zarządu
Bohdan Łukasz Buczyk, wiceprezes zarządu
Paula Laura Michalska, sekretarz zarządu

Rada Fundacji:

Sylwia Elżbieta Badzińska- przewodniczący
Mariola Wendzonka - z-ca przewodniczącego
Agata Spławska - członek
Izabela Katarzyna Schulmann - członek
Magdalena Anna Kropacz - członek

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 i
osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z
placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,
działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
- wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w
szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania
populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.



Sposób realizacji celów statutowych Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc
zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk),
znajdowanie zwierzętom nowych domów,
- działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych,
szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
- zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
- 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;
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy
zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami,
współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych
Fundacji;
- prozwierzęcy lobbing;
- inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

II Charakterystyka działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

W roku sprawozdawczym Fundacja podjęła następujące działania:

- ratowanie życia i zdrowia bezdomnych kotów po wypadkach drogowych i
innych (m.in. Nadia, Leon, Monti, Hatty) oraz kotów chorych (m.in. Anabel,
Rafik, Mały Maciuś, John Snow, Paulinek, koty-ślepaczki, Werka);
ratowanie życia i zdrowia psów bezdomnych oraz psów pozostających pod
naszą opieką (m.in. Radzio, Lucky, Gucio, Toruś ); ratowanie i odchowywanie
porzuconych szczeniąt oraz kociąt bez matek.
W okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji poddano leczeniu i zabiegom
operacyjnym: psy – na kwotę 22.391,69 zł; koty, w tym koty wolno żyjące - na
kwotę 151.585,31 zł.
- utrzymywanie w hotelach do czasu adopcji porzuconych psów dorosłych, w
tym m.in. psich seniorów (np. Cygan, Kapitan, Bańka). Koszt hoteli dla psów w
okresie sprawozdawczym wyniósł 11.000,00 zł.



Utrzymywanie porzuconych psów, w tym psich seniorów, w domach
tymczasowych (np. Lucky, Bora, Minia, Misiu);
Utrzymywanie do czasu adopcji bezdomnych kotów w domach tymczasowych
oraz fundacyjnej kociarni (m.in. Jadzia, Anabel, Belladonna, Midnight, Joe,
Hoss, Adam, koty-ślepaczki).
Dla psów przebywających w hotelach oraz domach tymczasowych zakupiono
karmę oraz akcesoria na kwotę 5.302,71 zł.
Dla kotów przebywających w domach tymczasowych i w fundacyjnej kociarni
oraz dla kotów wolno żyjących zakupiono karmę oraz akcesoria na kwotę
21.338,47 zł.

- przeprowadzanie adopcji psów i kotów (ogłaszanie szukających domów
zwierzaków na stronie internetowej oraz Facebooku Fundacji i innych portalach;
ankiety i rozmowy przedadopcyjne z chętnymi; zawożenie zwierzaków do
nowych domów; podpisywanie umów adopcyjnych; wizyty poadopcyjne). W
wyniku działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym domy znalazło : 39
psów oraz 100 kotów.

- współpracę z Urzędem Gminy w Buku oraz Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Buku w zakresie finansowania zabiegów weterynaryjnych ratujących
życie i zdrowie zwierząt ze schroniska oraz w zakresie znajdowania im domów
(Porozumienie z 2018 roku)

- współpracę z innymi organizacjami prozwierzęcymi, między innymi SOS
Beagle, Schronisko Skałowo, Fundacja Koci Pazur, Fundacja Animal Security,
Fundacja Kłębek, Kejtersi, Stowarzyszenie Benek.

- współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi domy tymczasowe dla
bezdomnych zwierząt polegającą na finansowaniu ich leczenia i utrzymania oraz
szukanie domów docelowych, budowanie i przekazywanie domków dla kotów
wolno żyjących na okres zimowy

- współpracę z Urzędem Miasta Poznania w zakresie realizacji Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi. Wolontariusze Fundacji wyłapywali koty wolno
żyjące, dostarczali je do gabinetów weterynaryjnych na zabiegi sterylizacji
finansowane przez miasto, opiekowali się nimi podczas rekonwalescencji, a
następnie szukali im domów bądź wypuszczali je w miejsce bytowania.
Wydawali również talony na sterylizacje finansowane przez miasto opiekunom
społecznym kotów wolno żyjących. Na talony z Urzędu Miasta Poznania
wysterylizowano w okresie sprawozdawczym 158 kotów.

- działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych.



W okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji sterylizacji poddano 20 kotek (na
kwotę 4.660,00 zł) i 2 suki (na kwotę 1.030,00 zł) oraz wykastrowano 22 kocury
(na kwotę 3.091,00 zł) i 2 psy (na kwotę 700,00 zł).
Psy i koty ze schroniska w Buku będącego pod opieką Fundacji poddawane są
zabiegom sterylizacji na koszt gminy.

- prowadzenie kociarni dla kotów porzuconych. Koszty czynszu i energii
elektrycznej, wyposażenia i bieżącego utrzymywania kociarni wyniosły
11.809,79 zł

Koszt paliwa na transport zwierząt do lekarzy, hoteli, nowych domów, a także
po odbiór darów dla Fundacji wyniósł 935,72 zł. (w tym m.in. transport kotki
Nadii po wypadku, z niedowładem tylnych łapek na rezonans magnetyczny do
kliniki w Gorzowie oraz wyjazd na jej adopcję do Chorzowa).

- w 2021 roku z powodu trwającego od marca do grudnia zagrożenia
pandemicznego nie prowadzono zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach

- w 2021 roku z powodu zagrożenia koronawirusem nie odbyła się także
większość dorocznych imprez, na których zwyczajowo prowadzono zbiórki
środków finansowych (zbiórki do puszek i skarbon kwestarskich oraz sprzedaż
po określonych cenach) i rzeczowych na realizację celów statutowych oraz
starano się budować społeczną świadomość o prawach zwierząt, przyczynach
bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących
z zabiegów sterylizacji i kastracji, działalności Fundacji.
Odbyły się jedynie:

31.07-01.08.2021 Kejtrówka w Parku Cytadela. W trakcie imprezy odbyły się
pokazy psów pasterskich, ratowniczych, psich zaprzęgów, dogfrisbee oraz
flayBall, prelekcje, porady, stanowiska fundacji prozwierzęcych itp - sprzedaż
gadżetów przy stoisku fundacyjnym przeznaczona na cele statutowe. Impreza z
udziałem czworonożnej wolontariuszki Kropki.

21- 22 sierpnia 2021 r. Animal Fest Summer na Międzynarodowych Targach
Poznańskich -letnia edycja wydarzenia kierowana do miłośników wszystkich
zwierząt. Misją wydarzenia była możliwość spotkania ze zwierzętami z całego
świata a przy tym edukacja prozwierzęca. Na stoisku fundacyjnym była
prowadzona sprzedaż gadżetów przeznaczona na cele statutowe oraz
promowanie naszych działań i zachęcanie do adopcji naszych podopiecznych.



28 sierpnia 2021 Łazarskie Pożegnanie Lata- na stoisku prowadzono sprzedaż
gadżetów, były atrakcje dla dzieci oraz tematy przewodnie :
- o co z tą adopcją kotów/psów chodzi, jak przygotować się na czworonożnego
przyjaciela w domu.
- kastracja i sterylizacja - sposób zapobiegania bezdomności zwierząt.

10-11 września 2021 - 18 urodziny sklepu Cztery Łapy - zbiórka na potrzeby
fundacyjnych podopiecznych oraz inne atrakcje m.in. dla najmłodszych.

24-25 września 2021 - wydarzenie charytatywne w Galerii Panorama.Na
stoisku fundacyjnym prowadzona była sprzedaż gadżetów, była możliwość
rozmowy z wolontariuszami na temat naszej działalności oraz adopcji kota lub
psa.

3 października 2021 - Poznańska Pyra/ Szreniawa - stoisko fundacyjne gdzie
wolontariusze prowadzili kampanię dotyczącą pomocy dla bezdomnych
zwierząt, dla dzieci konkurs wiedzy o psach i kotach.

13-14 listopada 2021 na terenie MTP w Poznaniu odbyła sięMiędzynarodowa
Wystawa Psów Rasowych. Nasza Fundacja mogła wystawić swoje stoisko
również i w tej edycji wystawy. Na stoisku zachęcaliśmy do adopcji
bezdomnych psiaków wszystkich tych którzy nie pasjonują się hodowlą,
pokazami, wystawami, a marzą jedynie o czworonożnym przyjacielu.
Była też możliwość zakupu gadżetów wykonanych przez wolontariuszy i nie
tylko.

Ponadto skarbony stacjonarne ustawione były w następujących miejscach (spis
według numerów skarbon):
1. Schronisko dla Zwierząt w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320, Buk
2. Sklep zoologiczny Zwierzakowo, os. Orła Białego 89, 61-251 Poznań
3. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Szydłowska 43, P-ń
5. More Active Doggy, os. Winiary 51, 60-665 Poznań
7. Diet&More, ul. Słowiańska 36b. 61-664 Poznań
8. Tattoo Mucha - studio tatuażu, ul. 27 grudnia 7, 61-737 Poznań-punkt
zlikwidowany, czekamy na zwrot puszki
10. Klinika Żurawiniec, ul. Jasna Rola 36/29, 61-609 Poznań
11. Klub Come Back, ul. Święty Marcin 23, 62-095 Poznań
13. Przychodnia weterynaryjna Piotra Dąbrowskiego, ul. Jugosłowiańska 13,

https://www.facebook.com/events/1105077676563355/?__cft__%5b0%5d=AZUCiYdcROotaRWV0ZYWibsf25hATVdcT1Wf_Z8F5V-p7sQFHRYAiOm7KvggWMCRqYaOmE_oD7nON82sVUDrhtVGVKygcK5AF7hCcjpw_lbAkN9FBukOBqhwMrHRzQSci5TG0Jephm3P_61IrQaktITBxmHt_mgJhcwJwm7mthYaSPf8o0HtjXPyHO4OZ3mwvOU&__tn__=-UK-R


60-301 Poznań
15. Sklep zoologiczny Sarna, ul. Rataje, 60-101 Poznań
17. Sklep z komiksami Inuki, ul. Krakowska 1/1, Poznań
18. Gabinet weterynaryjny dr. Godek, ul. Szkolna 1A, 62-090 Rokietnica

Nieoznakowane puszki:
1. Sklep zoologiczny w Mosinie
2. Gabinet weterynaryjny w Puszczykowie

W 2021 roku Fundacja otrzymała następujące darowizny rzeczowe:
1729,22 kg psiej karmy

732,41 kg kociej karmy

340 litrów żwirku

7 kuwet

16 transporterów

42 legowiska i koce

35 smyczy i obroży

118 zabawek

256 podkładów

5 leków i suplementów

5 ręczników

26 drapaków

90 miseczek

10 ubranek

10 art. chemicznych

- pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży prowadzonej na aukcjach
charytatywnych portalu allegro.pl. oraz poprzez portal Siepomaga.pl i
PoprostuPomagam.pl. oraz na olx. Ponadto zorganizowano na facebooku i
Dogomanii Sklepik Fundacji Animalia, Animaliowy Bazarek (10.11.2021-
01.12.2021 - XI edycja Animaliowego Bazarku – licytacje na grupie na
Facebooku; 29.11.2021-12.12.2021 Borderowy Bazarek na rzecz psów i kotów
ze schroniska w Buku - licytacje na grupie Facebooku; całoroczna sprzedaż na



portalu Ubrania do oddania; X edycja Animaliowego Bazarku w dniach 24.02.-
10.03.2021- licytacje na grupie Facebooku oraz całoroczny Wielki Bazarek
Książkowy.
- jak co roku przeprowadzono akcję Paka dla Animaliowego Zwierzaka – chętni
mieli możliwość podarowania podopiecznym Fundacji karmy, zabawek,
odżywek i smakołyków z okazji świąt.
-współpracę z Urzędem Miasta Poznania w sprawie ustalenia kwot dotacji z
budżetu miasta na sterylizacje kotów wolno żyjących oraz w ramach programu
sterylizacji refundowanych przez miasto; z Urzędem Miasta i Gminy w Buku w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w obrębie gminy.

Koszty administracyjne (usługi księgowe, wyciągi bankowe, opłaty pocztowe za
korespondencję oraz wysyłkę przedmiotów z bazarków) wyniosły w okresie
sprawozdawczym 13.565,06 zł.

W 2021 roku Fundacja nie współpracowała z policją i strażą miejską.

III. Przychody i koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym

Wpłaty na konto bankowe oraz do kasy Fundacji:

- wpływy uzyskane z urzędów skarbowych w wyniku przekazania 1% od
podatku dochodowego – 171.917,91 zł

- wpływy z aukcji charytatywnych na portalu allegro.pl - 737,50 zł

- wpłaty na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Buku – 6.083,00 zł

- z adopcji wirtualnych psów i kotów - 6.497,79 zł (koty 2.640,00 zł, psy
3.857,79 zł)

- z bazarków na FB Fundacji, portalu Dogomania oraz na FB hodowców psów
Border Collie – 28.971,95 zł

- ze zbiórek publicznych -7.535,35 zł

- ze sprzedaży przedmiotów po określonych cenach - 1.815,00 zł

- z darowizn od osób fizycznych i prawnych, które wpłynęły na konto i do kasy
Fundacji – 147.834,51zł



Łącznie przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 371.393,01 zł

Informacja o poniesionych kosztach:

Nieodpłatne koszty działalności statutowej wyniosły 289.212,04 zł

W tym:

- zużycie materiałów i energii, administracja: 29.557,01 zł
- pozostałe koszty 259.655,03 zł

- działalność gospodarczą – nie miało miejsca.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym Fundacji na dzień 31.12.2021 –
124.264,82 zł
(słownie: stodwadzieściaczterytysiącedwieściesześćdziesiątcztery złote
82/100grosze).

Stan kasy Fundacji na dzień 31.12.2021 – 2.672,83 zł
(słownie: dwatysiącesześćsetsiedemdziesiątdwa złote 83/100grosze)

Wartość aktywów na dzień 31.12.2021 – 134.561,83 zł
(słownie: stotrzydzieściczetrytysiącepięćsetsześćdziesiątjeden złotych
83/100grosze)

Należności i zobowiązania – 7.624,18 zł
(słownie: siedemtysięcysześćsetdwadzieściacztery złote 18/100groszy )

Środki pieniężne – 134.561,83 zł (słownie:
stotrzydzieściczetrytysiącepięćsetsześćdziesiątjeden złotych 83/100grosze)

IV. Fundacja nie korzystała w 2021 z uprawnień wskazanych w rozporządzenia
w sprawie wzoru sprawozdania merytorycznego.

V. 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) W roku sprawozdawczym poza fundatorami, członkami Zarządu i Rady
Fundacji współdziałało w formie wolontariatu na podstawie zawartych
porozumień 33 wolontariuszy.

VI. Dane o wynagrodzeniach w okresie sprawozdawczym: Fundacja nie
wypłaca wynagrodzeń za świadczone działania.

VII. Informacje o 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 - nie miało miejsca

VIII. 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

IX. Informacje dotyczące realizowanych przez organizację pożytku publicznego
zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym – nie miało miejsca

X. Informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek, w których organizacja ma
20% udziałów, wykaz fundacji, których jest fundatorem, informacje o
kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym) – nie dotyczy
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w Fundacji.

XI. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
- deklaracja CIT 8 i CIT 8/0.

Iwona Szulc, prezes zarządu
Bohdan Łukasz Buczyk, wiceprezes zarządu
Paula Laura Michalska, sekretarz
19 maja 2022
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