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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica UL. BŁ. KS. 
KOWALSKIEGO

Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-317 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 512182032

Nr faksu E-mail fundacja@felineus.org Strona www www.felineus.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-12-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18080020600000 6. Numer KRS 0000405803

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wioletta Szajnar Prezes Zarządu TAK

Matylda Przepióra Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Szczepańska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Zięba Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Bernardyna Węgrzyn-
Chojnowska

Członek Rady Fundacji TAK

Jan Kacperczyk Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT "FELINEUS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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. pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt

3. organizowanie i prowadzenie schronisk i ośrodków adopcyjnych dla 
zwierząt

4. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 
szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji, 

5. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 

6. 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, 

7. organizacje warsztatów, spotkań tematycznych, odczytów, wykładów, 
wystaw, prelekcji, dni dobroci i przyjaźni do zwierząt

8. organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, 
wystawy, happeningi, aukcje dzieł sztuki i innych przedmiotów

9. działalność wydawniczą, poligraficzną i badawczą poprzez 
wydawnictwo broszur, książek, plakatów, ulotek, folderów, materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w formie papierowej oraz elektronicznej

10. 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, 

11. 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, 

12. pro zwierzęcy lobbing, 

13. współpracę z policją i strażą miejską, 

14. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja kontynuuje rozpoczęty w roku 2011 projekt „Dom tymczasowy” czyli miejsca (mieszkania 
prywatne), w którym bezdomne zwierzęta dochodzą do siebie zdrowotnie i psychicznie, otoczone 
opieką wolontariusza i sponsorowane w całości lub w części przez Fundację. Ze względu na to, iż 
Fundacja nie posiada żadnego lokalu, domy tymczasowe stanowią podstawę jej działań.
Pod opiekę Fundacji trafiają bezdomne zwierzęta, przede wszystkim z terenu Rzeszowa (229 kotów w 
roku 2016, co stanowi ponad 70% ogółu przyjętych) pozostałe z terenu woj. podkarpackiego, łącznie w 
roku 2016 – 321 sztuk.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Statystyka zwierząt w roku 2016:

Stan na 31.12.2015 r. -    87 szt
Przyjęto w 2016 r.         -   321 szt
Adoptowano w 2016 r. -  254 szt
Utracono w 2016 r.         -    34 szt
Stan na 31.12.2016 r.         -  116 szt

1.LUTY 2016:
„Dzień Kota z Fundacją Felineus w hipermarkecie AUCHAN” 
W/w wydarzenie odbyło się 17 lutego 2016 r. we współpracy z hipermarketem AUCHAN- Krasne. 
Podczas wydarzenia funkcjonowało stoisko Fundacji Felineus, zrealizowano zbiórkę karmy i akcesoriów 
dla podopiecznych Fundacji, zrealizowano konkurs „Znajdź kota w Dniu Kota”. Podczas wydarzenia 
zebrano 124,58 kg karmy oraz 30 l żwirku. 

2. MAJ 2016:
„Dzień Praw Zwierząt z Fundacją Felineus”
22.05.2016 r. Fundacja Felineus zrealizowała we współpracy z herbaciarnią „Królestwo Bez Kresu” 
wydarzenie „Dzień Praw Zwierząt”. Podczas wydarzenia zaprezentowano działania Fundacji Felineus, 
przedstawiono w jaki sposób i na jakich płaszczyznach łamane są prawa zwierząt oraz co możemy robić 
w takich przypadkach (prezentacja "Ja też chcę żyć"). Odbyła się prezentacja filmu "Przyjaciół się nie 
zjada". Film zrealizowała w 2013 r. Fundacja Czarna Owca Pana Kota, a opowiada on o sylwetkach osób 
i organizacji które na co dzień zajmują się pomocą zwierzętom oraz pro zwierzęcym aktywizmem. 
Zrealizowano również konkurs dotyczący praw zwierząt. Podczas wydarzenia zebrano 16,2 kg karmy, 
akcesoria dla kotów 30l żwirku oraz 600,00 zł, które zostały przekazane na cele statutowe Fundacji 
Felineus.

3. CZERWIEC 2016:
„Dzień Cyrku bez Zwierząt” 
8.06. 2016 Fundacja Felineus wraz z rzeszowską grupą lokalną „VIVA” przygotowała oraz zrealizowała 
na rzeszowskim Rynku wydarzenie „Dzień Cyrku bez Zwierząt”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na 
problem cierpienia zwierząt wykorzystywanych do pracy w cyrku, do zaspokojenia ludzkich potrzeb 
rozrywkowych. Podczas wydarzenia rozdawano ulotki oraz zrealizowano flashmob. Uczestnicy 
flashmoba ubrani na czarno, z założonymi maskami zwierząt, do muzyki cyrkowej naśladowali cyrkowe 
zwierzęta ze stereotypią (m.in. kręcenie się w kółko, gibanie na boki, bujanie głową, wygryzanie, 
chodzeniem w tę i z powrotem, gryzienie prętów, ssanie kciuka, wyrywaniem sierści). Stereotypia to 
ciągłe i bezcelowe powtarzanie tych samych ruchów, nienaturalne zachowania zwierząt 
przebywających w niewoli. Jest wynikiem nudy, frustracji, niemożności zaspokajania podstawowych 
potrzeb gatunku, pozbawienia towarzystwa innych zwierząt. Akcja miała na celu  zwrócenie uwagi 
mieszkańców Rzeszowa na nienaturalne zachowania cyrkowych zwierząt, zwrócenie uwagi na 
cierpienie cyrkowych zwierząt, promocję cyrku bez zwierząt. Była również zwróceniem uwagi obrońców 
zwierząt w stronę władz miasta Rzeszowa i prób wprowadzenia zakazu wynajmu terenów miejskich dla 
cyrków ze zwierzętami.

4. PAŹDZIERNIK 2016: 
„Kita w mieście dla Felineusków”
Z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt, hotel dla kotów „Kita w mieście” 7.10.2016 r. zorganizował 
bazarek – akcję charytatywną dla Podopiecznych Fundacji Felineus. Podczas wydarzenia zebrano 
1107,00 zł, które zostały przekazane na cele statutowe Fundacji Felineus. 

„Na kocią nutę”
8.10.2016 r Fundacja Felineus we współpracy ze sklepem zoologicznym Leopardus w C.H. Galeria 
Rzeszów, zrealizowała wydarzenie „Na kocią nutę”. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach 
Światowego Tygodnia Zwierząt. Podczas wydarzenia funkcjonowało stoisko Fundacji Felineus, 
zrealizowano bazarek kocich rzeczy handmade, realizowano również zdjęcia z kotem- makietą- 
przygotowaną przez rzeszowskiego artystę Marcina Peckę. Podczas wydarzenia zebrano 25,07 kg 
karmy,   3 l żwirku oraz 791,00 zł, które zostały przekazana na cele statutowe Fundacji Felineus.

„Adopcja nie gryzie”
16.10.2016 Fundacja Felineus wraz z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym, z okazji 
Światowego Tygodnia Zwierząt”, przeprowadziła wydarzenie na rzeszowskim Rynku oraz w Galerii 
Nierzeczywistej, będące elementem wspólnej kampanii, realizowanej od stycznia 2016 r. „Adopcja nie 
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gryzie”. Celem kampanii jest promocja oraz popularyzacja adopcji zwierząt bezdomnych. Podczas 
wydarzenia na rzeszowskim Rynku funkcjonowało stoisko Fundacji Felineus wraz z kiermaszem. 
W Galerii Nierzeczywistej funkcjonowało studio fotograficzne, w którym mieszkańcy Rzeszowa mogli  
zrobić sobie zdjęcia z banerami kampanii „Adopcja nie gryzie”, włączając się do akcji oraz wyrażając 
swoje poparcie dla adopcji bezdomnych zwierząt. Do akcji włączył się również warszawski zespół Super 
Girl and Romantic Boys. Podczas wydarzenia zebrano 50,44 kg karmy, 20 l żwirku,  oraz 620,00 zł, które 
zostały przekazane na cele statutowe  Fundacji. 

5.GRUDZIEŃ:
„Mikołajkowa zbiórka”
10 i 11. 12.2016 r. Fundacja Felineus przeprowadziła dwudniową mikołajkową zbiórkę karmy oraz 
akcesoriów dla swoich podopiecznych w hipermarkecie AUCHAN-Krasne. Podczas wydarzenia zebrano 
103,44 kg karmy oraz 607,00 zł, które zostały przekazane na cele statutowe Fundacji Felineus.

6.LEKCJE EDUKACYJNE
W 2016 Fundacja Felineus kontynuowała rozpoczętą w 2013 roku realizację programu edukacyjnego 
dla dzieci i młodzieży „Rozumiem Mruczka” w szkołach podstawowych, przedszkolach. (Fundacja 
zrealizowała zajęcia: w Przedszkolu Publicznym nr 37 w Rzeszowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 
1 w Rzeszowie, Przedszkolu nr 19 w Rzeszowie).
Program opracowany przez Fundację główny nacisk kładzie na rozmowy o kocich zwyczajach, 
zachowaniach, komunikacji, o prawidłowej opiece i odpowiedzialności, o bezdomności zwierząt z 
elementami praw zwierząt) Zajęcia mają warsztatowy charakter. W czasie zajęć prowadzona jest 
otwarta dyskusja, dzieci i młodzież uczą się pracy w grupach i kreatywnego myślenia, rozwijają swoje 
zdolności manualne i twórcze myślenie w oparciu o temat zwierząt. Podczas zajęć wykorzystywane są 
różne formy aktywności: m.in. tworzenie kocich masek, quizy wiedzy, tworzenie mapy szczęśliwych 
zwierząt, gry edukacyjne itp.

WSPÓŁPRACA 2016:
Kampania „Adopcja nie gryzie”
Fundacja Felineus w 2016 roku zrealizowała kampanię „Adopcja nie gryzie” we współpracy z 
Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym. Kampania ta, to wspólny pomysł obu organizacji, 
wynikający z dotychczasowej współpracy (od 2014 r.). Celem kampanii jest ukazanie procesu adopcji 
bezdomnego zwierzaka i jego metamorfozę w nowym Domu, promocja adopcji bezdomnych zwierząt, 
szczególnie bezdomnych kotów. Raz na dwa miesiące w Galerii Nierzeczywistej Rzeszowskiego 
Stowarzyszenia Fotograficznego (Rzeszów, ul Matejki 10) odbywały się będzie sesja fotograficzne 
opiekunów wraz z zaadoptowanymi/przygarniętymi zwierzętami. Podczas sesji w 2016 r. ukazano 
portrety 23 zaadoptowanych/ przygarniętych zwierzaków i ich opiekunów. Projekt ten będzie 
kontynuowany w roku 2017. Planowana jest również wystawa fotograficzna oraz wydanie broszury 
poświęconej  adopcji bezdomnych zwierząt. W ramach kampanii zrealizowano także wydarzenie na 
rzeszowskim Rynku, o tej samej nazwie, popularyzujące adopcję bezdomnych zwierząt (październik 
2016 r.)

W 2016 r. Fundacja Felineus rozpoczęła współpracę z nowo powstałą rzeszowską grupą lokalną VIVA. 
Fundacja Felineus uczestniczyła i wspierała grupę VIVA w pikietach anty cyrkowych, zwracających 
uwagę na wykorzystywanie zwierząt w cyrkach. Zbierała podpisy i wystąpiła wraz z Organizatorami do 
Prezydenta M. Rzeszowa z petycją o wprowadzenie zakazu wynajmu terenów miejskich cyrkom 
wykorzystującym zwierzęta.

W 2016 r. Fundacja Felineus współpracowała również z hotelem dla kotów „Kita w mieście”.

Fundacja Felineus współpracowała także z lecznicami weterynaryjnymi. Fundacja stale współpracuje z: 
lecznicą: ALFAVET w Rzeszowie oraz Przychodnią ZALESIE w Rzeszowie. Okazjonalnie współpracuje 
także z lecznicami:  RES VET w Rzeszowie, gab. wet. Dr Hau w Rzeszowie, Lecznicą Zwierzak w 
Rzeszowie, Zdrowy Pupil w Rzeszowie, VET-MEDICA w Rzeszowie i Krośnie, Przychodnia Weterynaryjne 
Centrum Małych Zwierząt M.P. Barket Barket w Przemyślu, Przychodnia Weterynaryjna dla Małych 
Zwierząt K. Policht w Przemyślu, Przychodnia dla psów i Kotów MAX  w Przemyślu.

Fundacja pozyskiwała w 2016 r. sponsorów i partnerów na akcyjne imprezy, wspierających jej działania.

W roku 2016 Fundacja Felineus brała udział w ogólnopolskich kampaniach:
- „Przytul zwierzaka ze schroniska”- marzec 2016 r.- zorganizowana przez MOJA KAMPANIA. Dochód ze 
sprzedaży koszulek w wysokości: 62,00  zł został przekazany na działalność statutową Fundacji Felineus.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- „Kup gryzaka dla bezdomniaka”- marzec/ kwiecień 2016 r.- zorganizowana przez platformę dla 
schroniska.pl. Fundacja Felineus otrzymała zabawki dla podopiecznych zakupionych przez klientów 
platformy.
- Konkurs Doliny Noteci”- maj 2016 r. – Fundacja Felineus wygrała internetowy konkurs i zdobyła dla 
swoich podopiecznych 150 kg karmy.
-„Akcja RATUJ”- maj/czerwiec 2016 r.- zorganizowana przez platformę dlaschroniska.pl. Fundacja 
Felineus otrzymała środki biobójcze dla podopiecznych zakupionych przez klientów platformy.

ROZWÓJ ORGANIZACJI:
Fundacja Felineus w 2016 rozwijała  sieć domów tymczasowych, przygotowywała wydarzenia i eventy, 
współpracowała z wolontariuszami oraz innymi organizacjami/ instytucjami.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

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.

94 99 Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 201,503.13 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 201,503.13 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 163,466.92 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,910.12 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

159,336.92 zł

0.00 zł

4,130.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 18,126.09 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -7,494.85 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19,910.12 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 208,997.98 zł 19,910.12 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

208,997.98 zł 19,910.12 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Zakup materiałów przeznaczonych dla zwierząt (karma, żwirek, leki) 18,024.12 zł

2 Usługi weterynaryjne (leczenie zwierząt) 497.00 zł

3 Zakup wyposażenia (zamrażarka i maszynka do mielenia mięsa) 1,389.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

10.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób

20.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

17.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wioletta Szajnar
Rzeszów dnia 2017.06.12 Data wypełnienia sprawozdania 2017-03-31
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