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Nazwa:  

FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT "FELINEUS" 
 

Siedziba:  
Jaśminowa 8/1 35-604 Rzeszów 

 
 
Adres korespondencyjny:   

bł. ks. Kowalskiego 18, 35-317 Rzeszów 
 

Telefon: 512 182 032 

e-mail: fundacja@felineus.org 

strona internetowa: www.felineus.org 

 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 2011-12-20 

 

KRS: nr 0000405803                             NIP: 813-367-08-21               REGON: 180800206 

 

Zarząd i Rada Fundacji: 

 

Wioletta Szajnar – prezes Zarządu 

Jakub Łętek – wiceprezes Zarządu 

Stefania Pasterska – członek Zarządu 

 

Członkowie Rady Fundacji:   

Partycja Pruchnik-Opalińska, Jolanta Machaj, Ewa Zięba 

 

Cele fundacji (według statutu): 

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, w tym: 

1. 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, 

2. 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), 

3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez 

propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu 

sterylizacji i kastracji, 

4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. 
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.    współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, 

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

2.    działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie 

programu sterylizacji i kastracji, 

3.    zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 

4.    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, 

5.    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, 

6.    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, 

7.    pro zwierzęcy lobbing, 

8.    współpracę z policją i strażą miejską, 

9.    inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji. 

 

O fundacji: 

Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt FELINEUS jest organizacją pozarządową. Została ustanowiona 

aktem notarialnym w Rzeszowie  dnia 10.10.2011r.   

Fundacja w roku 2011 rozpoczęła pierwszy projekt „Dom tymczasowy”. Czyli miejsce (zazwyczaj 

mieszkanie prywatne), w którym bezdomne zwierzęta  dochodzą do siebie zdrowotnie i psychicznie, 

otoczone opieką wolontariusza i sponsorowane w całości lub w części przez Fundację. Domy 

tymczasowe to podstawa działania Fundacji.  W 2011r w domach tymczasowych przebywało 128 

kotów, 97 znalazło domy. Stan na 31 grudnia 2011 – w domach tymczasowych pozostało 12 kotów. 

Wszystkie działania fundacji były wykonywane przez członków Zarządu i Rady społecznie i 

finansowane z osobistych środków. 

 

 



Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:  

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

   

Odpisy uchwał zarządu fundacji podjęte w roku 2011r : 

w roku 2011 Zarząd nie podejmował uchwał. 

 

Przychody uzyskane w 2011 roku:  

Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów w 2011r 

  

  

Poniesione w 2011 roku koszty: 

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w 2011r 

  

Pracownicy:  

Fundacja nie zatrudniała w 2011 r pracowników 

  

Wynagrodzenia: 

Fundacja nie wypłacała w 2011r żadnych wynagrodzeń 

  

Majątek fundacji: 

Fundacja nie posiadała majątku na dzień 31.12.2011r 

 

 

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

Fundacja nie posiada akcji ani obligacji, ani żadnych nieruchomości. 

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji jest szczegółowo omówiona w sprawozdaniu finansowym 

fundacji. 

 

Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych.  

 

W 2011r nie przeprowadzano w Fundacji żadnych kontroli. 

 

 

 

Rzeszów 31.03.2012 

 

 

Prezes Zarządu: 

 

 

 

Wioletta Szajnar 

  


