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                                                         Fundacja Ochrony Zwierząt AnimaLove 

Nr konta 75 1750 0012 0000 0000 4103 9647 

e-mail: psiakizrakoniewic@gmail.com 

tel. 694 337 514 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ochrony Zwierząt AnimaLove  

za rok 2019 

 

1. Nazwa Fundacji:       AnimaLove 

    Adres:                        ul. Malinowa 1, 62-067 Rakoniewice 

    Data wpisu w KRS:  19.02.2019 r. 

    Nr KRS:                   0000771427 

    REGON:                    38261171000000 

    

 Zarząd Fundacji: 

      Agnieszka Fornalkiewicz -  Prezes Zarządu 

       Małgorzata Brudzińska – Wiceprezes Zarządu 

     

2. Cele statutowe fundacji: 

a) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie  

i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami 

propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; 

b) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, 

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); 

c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez 

propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt, oraz realizację programu 

sterylizacji i kastracji oraz identyfikacji zwierząt; 
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d) zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w jakichkolwiek  

ich przejawach w tym wszelkim formom stosowania okrucieństwa  i bestialstwa fizycznego  

i psychicznego; 

e) interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt, w tym również  poprzez składanie 

zawiadomień o popełnionych przestępstwach i występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego; 

f) propagowanie idei przeciwdziałania wiwisekcji; 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, 

skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów;  

b) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie 

programu sterylizacji i kastracji;  

c) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji; pozyskiwanie, rozdzielanie 

funduszy, darów materialnych i niematerialnych;  

d) 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;  

e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi  

oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym  

i skrzywdzonym, oraz z innymi organizacjami, współpraca, z którymi może przyczynić się do realizacji 

celów statutowych Fundacji;  

f) 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;  

g) pro zwierzęcy lobbing;  

h) współpracę z policją i strażą miejską;  

i) pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzędów Miast i Gmin;  

j) zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji i szkolenia zwierząt; 

k) promocję i reklamę działań, związanych z celami Fundacji;  

l) szerzenie idei wolontariatu oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy; 

m) tworzenie i prowadzenie schronisk, przytulisk i domów tymczasowych dla zwierząt; 
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n) działalność edukacyjną i wydawniczą; 

o) zakładanie i prowadzenie hoteli dla zwierząt; 

p) sprzedaż podmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy), sprzedaż rękodzieła wolontariuszy, 

sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację; 

 

Realizacja celów statutowych w roku 2019: 

• Pomoc osobom fizycznym, zajmującym się opieką nad bezdomnymi psami i kotami: 

-  dostarczanie karmy opiekunom kotów i psów z problemami finansowymi 

 (karma dostarczana jest do mieszkańców Gminy Rakoniewice, w zależności od zgłaszanych potrzeb), 

-  finansowanie sterylizacji, a także leczenia chorych zwierząt osób niezamożnych, 

-  pomoc w znalezieniu schronienia zwierzętom bezdomnym, poprzez wyłapywanie i aktywne 

promowanie zwierząt do adopcji, 

-  systematyczna pomoc kotom bezdomnym z rejonu okolic zamieszkałych przez wolontariuszy 

fundacji, 

• Współpraca z organizacjami których podopiecznymi są poszczególne rasy psów, których celem 

statutowym jest pomoc zwierzętom. 

• Uczestnictwo w evencie "Dni Rakoniewic" podczas którego wolontariusze fundacji zachęcali  

do adopcji i pomocy bezdomnym zwierzętom. 

• Uczestnictwo i Patronat Fundacji podczas “Psiego Pikniku w Kotuszu”. 

• Wolontariusze Fundacji aktywnie dziali na wielu portalach i grupach społecznościowych o tematyce 

zwierzęcej, promując działania Fundacji oraz szerząc źródło informacji o zwierzętach oczekujących  

na adopcje. Fanpage Fundacji na stronie Facebook w 2019 roku zrzeszył ok. 7600 fanów zwierząt. 

• Umowa o współpracy z Gminą Rakoniewice oraz Gminą Kamieniec, w zakresie pomocy w opiece, 

wyłapywaniu oraz znajdowaniu domów dla zwierząt z terenów Gmin. 

• Promowanie informacji na temat sterylizacji, bezdomności zwierząt oraz należyte ich traktowanie 

poprzez informacje umieszczane na wszelkich portalach i na fanapage’u fundacji. 

• Opieka i utrzymywanie zwierząt porzuconych przez ludzi, odebranych interwencyjnie uległym 

wypadkom lub chorym, których dalsze pozostawienie skutkowałoby pewną śmiercią. Zwierzęta 

podczas rekonwalescencji przebywają w klinikach pod stałą opieką doświadczonych osób  

lub w domach tymczasowych u wolontariuszy. 

• Poszukiwanie nowych domów stałych dla zwierząt pozostających pod opieką fundacji. 

• Tworzenie domów tymczasowych dla podopiecznych fundacji. Dzięki osobom tworzącym tzw. Dom 

tymczasowy, zwierzęta które w nich przebywają są resocjalizowane, mają bezpieczne schronienie 
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oraz całodobową opiekę, dzięki czemu szybciej dochodzą do siebie i nabierają większego zaufania  

do ludzi. Podczas pobytu w domu zastępczym, fundacja szuka domów stałych, umieszczając 

ogłoszenia adopcyjne na stronie fundacji oraz wszelkich portalach ogłoszeniowych. 

• Propagowanie akcji mających na celu zmniejszenie bezdomności oraz ograniczenie populacji psów  

i kotów poprzez:  

1.  Kastracje kotów bezdomnych, szczególnie tych które trafiły pod bezpośrednią opiekę 

fundacji, kastrację suk oraz psów. 

2. Przestrzeganie warunków umowy adopcyjnej, w której głównym założeniem jest kastracja  

w odpowiednim dla danego zwierzęcia wieku. Należyta opieka, w szczególności dbałość  

o zdrowie, regularne szczepienia, czipowanie psów. 

3. Propagowanie wiedzy na temat kastracji, a także opieki nad zwierzętami, poprzez 

umieszczanie artykułów na fanpage’u fundacji i innych portalach społecznościowych, 

pozostawianie informacji  na temat działalności w gabinetach lekarskich i sklepach 

zoologicznych. 

4. Udzielanie wywiadów dla prasy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz działalności Fundacji. 

5. Uświadamianie społeczeństwa o nielegalnych hodowlach w których rozmnażane są psy  

i koty, w  sposób urągający dla zdrowia  zwierząt, co w późniejszym czasie objawia się 

nieprawidłowym rozwojem fizycznym i psychicznym, przez często właściciele takich zwierząt, 

pozbywają się ich w okrutny sposób. Uświadamianie iż kupowanie zwierząt z takich hodowli 

jest niezgodne z prawem, a dodatkowo przyczynia się do zwiększenia nad populacji zwierząt 

w Polsce. 

 

W roku 2019 fundacja miała pod opieką 217 zwierząt, 20 kotów i 197 psów. 

 

157 zwierząt znalazły nowe domy 

10 zwierząt wróciło do opiekunów po zaginięciu 

7 zwierząt zmarło w wyniku nieuleczalnych schorzeń 

 

Fundacja wyłapała i wysterylizowała na koszt swój lub/i talonów gminnych w sumie 203 zwierzęta. 

• Interwencje przeprowadzane na terenie województwa wielkopolskiego z udziałem 

wolontariuszy fundacji, mających status inspektorów fundacji. W sumie członkowie fundacji 

przeprowadzili  17 interwencji, działając z organami ścigania, m.in. z Policją, Strażą Miejską, 

Inspektoratem Weterynaryjnym, Urzędami Gmin, a także z innymi instytucjami w zakresie ścigania 

winnych o znęcanie się nad zwierzętami, egzekwując zapisy ustawy o ochronie zwierząt. Większość 

interwencji zakończyła się edukacją opiekunów zwierząt na temat prawidłowej opieki  

nad zwierzęciem oraz warunków do przetrzymywania. Fundacja również uczestniczyła we współpracy 

z Inspekcją Weterynaryjną w Interwencji dotyczącej zamknięcia pseudo hodowli. 
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Ważniejsze Interwencje przeprowadzone w 2019 roku: 

1) 10 kwietnia 2019 roku Fundacja otrzymała zgłoszenie o odbudowaniu pseudo hodowli  

w Puszczykowie, w  której odbyła się Interwencja w 2015 roku. W związku z zgłoszeniem 

Fundacja złożyła Zawiadomienie do Prokuratury w Grodzisku Wielkopolskim oraz do Inspekcji 

Weterynaryjnej. Przy współpracy z służbami Fundacja AnimaLove wykonała Interwencję  

w hodowli podczas, której ujawniono ponowne przebywanie zwierząt w miejscu zamkniętej 

pseudo hodowli. Podczas Interwencji Fundacja przejęła pod swoją opiekę 38 zwierząt 

różnych ras. Po interwencji część zwierząt została przejęta pod opiekę organizacji 

zajmujących się konkretnymi rasami psów.  

2) 25 maja 2019 roku  wpłynęło do Fundacji zgłoszenie o przetrzymywanych psach  

w niewłaściwych warunkach, tj. wrzynające się obroże, brak spuszczania zwierząt  

z łańcuchów, brak opieki weterynaryjnej i niewystarczające schronienie przed warunkami 

atmosferycznymi.  Inspektorzy udali się na miejsce interwencji podczas, której ujawniono 

prawdziwość zgłoszenia. Właściciele zostali pouczeni o konieczności poprawienia warunków. 

Wydłużono uwięź, założono zwierzętom specjalne uprzęże, unikając ran po obrożach, 

postawiono nowe budy, uszczelniono ogrodzenie, a  zwierzęta podczas re-kontroli zastano 

spuszczone z uwięzi. Po pouczeniu wezwano również weterynarza i opiekunowie spełnili 

ustawowe obowiązki corocznych szczepień, dodatkowo odrobaczając psy i wykonując 

kastracje. 

3) W dniu 05.06.2019 roku Fundacja otrzymała zgłoszenie od Inspekcji Weterynaryjnej o osobie 

niezamożnej, posiadającej dwa psy, zwierzęta były wygłodzone i notorycznie błąkają się  

po okolicy. Fundacja wraz z Inspekcją Weterynaryjną wykonała Interwencję u opiekuna 

udzielając mu pouczenia oraz pomocy w kwestii dostarczenia żywności. 

4) 29 października 2019 roku otrzymaliśmy zgłoszenie o głodzonych psach oraz o zwłokach 

zwierzęcia, które zostało zakopane na podwórku. Zwierzęta były na uwięzi  bez spuszczania 

od długich miesięcy w stale pogarszającym się stanie. Fundacja wraz z Policją udała się  

na miejsce. Zastaliśmy 5 psów na uwięzi w skrajnie zaniedbanych warunkach, bez dostępu  

do wody i jedzenia, bez możliwości schowania się przed warunkami atmosferycznymi.  

Na posesji znajdował się również chory kot. Na miejscu okazało się, że opiekunka zwierząt  

to niezamożna kobieta, samotnie wychowująca trójkę dzieci. Fundacja odebrała 2 psy  

w najgorszym stanie, a dla pozostałych pomogła przygotować warunki godziwe do życia  

oraz wyleczyła na własny koszt kota, zasponsorowała szczepienia oraz dostarcza jedzenie  

dla zwierząt, które pozostały pod opieką osoby, która nie posiada środków na samodzielne 

utrzymanie tych zwierząt, jednocześnie nie ma świadomości jakie warunki musi spełnić. 

Fundacja postawiła na edukację, co przyniosło bardzo pozytywny skutek zarówno dla rodziny 

jak i dla zwierząt. 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej    

4. Fundacja podjęła uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego 

Fundacji.  Odpis w załączeniu. 

5. W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała łączne przychody w kwocie 34 718,10 zł 

(trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych 10/100) 
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a) przychody uzyskane z tytułu dobrowolnych wpłat: 

- przelewem w kwocie  30 932,95 zł 

- gotówką w kwocie 2 285,15 zł 

b) składki brutto określone statusem   

                - brak 

• inne przychody określone statutem 

                - Fundusz Założycielski 1500 zł 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach: 

    z tytułu realizacji celów statutowych w kwocie 29 765,21 zł: 

a) w tym koszty realizacji celów statutowych 

- przelewem w kwocie 26 243,97 zł 

- gotówką w kwocie 0 zł 

b) w tym koszty administracyjne 

- przelewem w kwocie 2 996,09 zł 

- gotówką w kwocie 525,15 zł 

c) z tytułu działalności gospodarczej – brak 

d) pozostałe koszty – brak    

7. Dane o: 

 a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk  

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej ; 

  - fundacja nie zatrudniała żadnych osób 

 b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości  tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej ; 

- fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń 

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; 
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- członkowie Zarządu, a także wolontariusze nie pobierają  wynagrodzenia. Działania członków 

fundacji mają charakter bezpłatny. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia; 

 - fundacja nie zawierała żadnych umów zlecenia. 

 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; 

- fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku 

bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce, 

- na rachunku bankowym fundacji kwota na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5 119,41 zł 

- stan kasy fundacji na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1760 zł 

 g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek; 

 - fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji 

 h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych  

na to  nabycie; 

 - fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 i) nabytych pozostałych środkach trwałych; 

 - fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych 

 j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych; 

- wartość aktywów na dzień 31.12.2019 roku 6 900,31 zł wartość pasywów 6 900,31 zł      

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności ; 

- Fundacja nie wykonywała żadnej zleconej działalności zarówno przed podmioty państwowe  

jak i samorządowe. 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja złożyła CIT 8, CIT 8/0 oraz PIT 4R 
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10) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215),  

- zgodnie z statutem Fundacja została ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96  

poz. 873), niniejszego Statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

11) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia  

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza 

operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty 

operacji.  

 

- Fundacja nie przyjęła I nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro. 

 

W roku sprawozdawczym w Fundacji  nie przeprowadzono żadnych kontroli. 

 

Na tym sprawozdanie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


