
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 

Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021 

 

 

1. Dane rejestracyjne: 

Nazwa: 

FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT "FELINEUS" 

 

Siedziba:  

bł. ks. Kowalskiego 18; 35-317 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 

Anna Szczepańska – członek Zarządu 

Aleksandra Szajnar – członek Zarządu 

 

Członkowie Rady Fundacji: 

Ewa Zięba, Bernardyna Węgrzyn-Chojnowska, Jan Kacperczyk 

 

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 

http://../C:%5CUsers%5CD:%5CFELINEUS%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CUstawienia%20lokalne%5CTemp%5Cfundacja@felineus.org
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realizację programu sterylizacji i kastracji, 

4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. 

 

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. 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. 

 

1. Działalność Fundacji w 2021 r. : 

A) BEZPOŚREDNIA  POMOC BEZDOMNYM KOTOM: 

Projekt ”Dom Tymczasowy”: 



Kontynuacja rozpoczętego w roku 2011 projektu „Dom tymczasowy” czyli miejsc (mieszkania 

prywatne), do których bezdomne koty  trafiają  po przyjęciu do Fundacji, 

w których przechodzą proces rekonwalescencji (fizycznej i psychicznej) i w których oczekują na 

adopcję przez nowych Opiekunów. Domy tymczasowe są w całości  

lub częściowo sponsorowane przez fundację w zakresie: zakup karmy, suplementów  

i leków, żwirku, akcesoriów, kosztów weterynaryjnych. Ze względu na to, iż Fundacja nie posiada 

żadnego  centralnego lokalu, domy tymczasowe stanowią podstawę jej działań. 

 

Każdy z przyjętych kotów jest zabezpieczony przeciw pasożytom zewnętrznym  

i wewnętrznym. Każdy kot przed adopcją ma założoną książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami. 

Wszystkie koty będące w wieku odpowiednim do kastracji wydawane  

są do adopcji po wykonaniu zabiegu kastracji/sterylizacji. 

 

Fundacja Felineus realizuje również działania nakierowane na opiekę i pomoc kotom wolno żyjącym tj.  

dokarmianie kotów wolno żyjących, odławianie do kastracji/sterylizacji,  

w razie konieczności -  leczenie  oraz profilaktyka. Działania te realizowane są przez naszych 

wolontariuszy w sposób bezpośredni oraz pośredni. W odpowiedzi na zgłoszenia wolontariusze nie 

tylko samodzielnie dokarmiają oraz odławiają koty, ale dostarczają również karmę karmicielom, a także 

wypożyczają i udzielają instruktażu obsługi klatek-pułapek będących na wyposażeniu Fundacji.  

Fundacja Felineus nie posiada stałego źródła finansowania. Utrzymuje się z datków od osób 

prywatnych, firm, instytucji. 

Pod opiekę Fundacji trafiają bezdomne zwierzęta z terenu województwa podkarpackiego-   w roku 

2021 : 361 szt.,  w tym z Rzeszowa 110 szt., co stanowi ponad 30% ogółu przyjętych, w porównaniu w 

roku 2020 przyjęto z Rzeszowa 27% kotów. 

 

Statystyka zwierząt w roku 2021: 

 
Stan na 

31.12.2020 r. 

Przyjęto  

w 2021r. 

Adoptowano  

w 2021 r. 

Utracono  

w 2021 r. 

Stan na 

31.12.2021r. 

Koty 172  361 308  40 185  

 

B) WYDARZENIA EDUKACYJNE/ POMOCOWE/ PROMOCYJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ FELINEUS: 

Dzień Kota   

W ramach obchodów Dnia Kota 2021 w dniach 14.02.2021 – 14.03.2021r, opublikowaliśmy 77 postów na naszym 

profilu na facebooku. Wszystkie te posty zostały wyświetlone 116 331 razy. Kawa z kłakiem spotkanie online z 

Pauliną Janik- Kwasiżur: fotografką oraz kocią blogerką – autorką kociego bloga www.notokoty.pl. Spotkanie 

online   z lek. wet. Janem Kacperczykiem oraz tech. wet. Natalią Nowak z Przychodni ALFAVET w Rzeszowie. 

Odbyły się także zajęcia edukacyjne “Rozumiem Mruczka” dla dzieci w oddziałach Przedszkola i Żłobka „Słoneczny 

Zakątek” w Kolbuszowej, Głogowie Małopolskim, Łańcucie i Majdanie Królewskim. 

Kampania „Adopcja nie gryzie” -Fundacja Felineus w 2021, ze względu na stan epidemii, prowadziła kampanię 

jedynie w Internecie.   Na stronie internetowej i profilach fundacji w mediach społecznościowych promowano 

http://www.notokoty.pl/


adopcje bezdomnych kotów. 

Charytatywny świąteczny bazarek – sprzedaż przedmiotów darowizn (kocich gadżetów)  na portalu facebook.pl 

 

C) DZIAŁANIA FUNDRAISINGOWE ON LINE:--- 

-Akcja “Mruczek sam nie poprosi o pomoc” - III edycja ogólnopolskiej zbiórki środków 

przeznaczonych na zakup karmy dla bezdomnych i potrzebujących kotów (w tym dla podopiecznych 

Fundacji Felineus).  W ramach w/w akcji fundacja otrzymała 48 zgrzewek po 12 puszek po 400g  

-Fundacja Felineus po raz kolejny startowała w konkursie o zdobycie Zwierzakobusa- samochodu do  transportu  

zwierząt. Organizatorem akcji był portal ratujemyzwierzaki.pl. Zwierzakobusy otrzymały te organizacje, których 

skarbonka została wsparta przez największą liczbę Darczyńców. Mimo, że Fundacji Felineus się nie udało 

otrzymać auta, Darczyńcy przekazali w ramach akcji  na jej konto  ponad 6 045 zł. 

-W grudniu 2021 roku Fundacja Felineus uruchomiła swój profil na kanale TikTok poszerzając tym samym zasięg 

odbiorców w mediach społecznościowych. 

-Platforma „ratujemyzwierzaki.pl” - serwis dedykowany zbiórkom środków pieniężnych na wsparcie 

poszczególnych działań organizacji, procesu leczenia  poszczególnych podopiecznych  fundacji. 

-Platforma „dlaschroniska.pl” -  w jego ramach można zakupić karmę, żwirek, suplementy, akcesoria itp. dla 

kotów z Fundacji Felineus. Dokonane przez Internautów zakupy zostały na bieżąco przesyłane do siedziby 

Fundacji Felineus. 

-Portal „FaniMani.pl - serwis, który umożliwia bezpłatne wspieranie organizacji społecznych przy okazji zakupów 

online. W ramach portalu zakupy online można robić w ponad 1 000 sklepach, a średnio ok 2,5 % od zakupów 

trafia na konto wybranej przez użytkownika organizacji. 

-Promocja adopcji bezdomnych kotów - poszukiwania nowych Opiekunów online poprzez wykorzystanie strony 

www fundacji, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok YouTube) oraz serwisów 

ogłoszeniowych ( m.in. OLX, Rzeszowiak). 

-Promocja działań fundraisingowych  poprzez portale oraz media społecznościowe:  Facebook, Twitter,  

Instagram, TikTok , stronę www fundacji. 

 

D) WSPARCIE FIRM I INSTYTUCJI: 

W 2021 r. Fundację Felineus wspierały firmy i instytucje, które organizowały zbiórki karmy oraz datków, 

przekazywały dary rzeczowe i środki pieniężne. M. in. były to: Sklep Leopardus, Sklepy MAXI-ZOO, Hipermarket 

Leroy Merlin i AUCHAN, AZAN Sp. z o.o., Agencja Afterweb, Pijalnia Czekolady w Millenium Hall, Towarzystwo 

Ubezpieczeń WZA, RDK filia Country, Przedszkola, Szkoły i Licea z Rzeszowa i okolic. 

 

E) WSPÓŁPRACA 

Fundacja współpracowała z lecznicami weterynaryjnymi: ALFAVET w Rzeszowie, Przychodnia Zalesie  

w Rzeszowie, Gabinet Weterynaryjny Zwierzak w Rzeszowie, Przychodnia Dr Sowa w Rzeszowie, Gabinet 

Zoofizjoterapii Zdrowa Łapa, Gabinet Weterynaryjny Vetglob w Mielcu, Gabinet Weterynaryjny LOVET w 

Rzeszowie, Przychodnia Res-Vet w Rzeszowie, Przychodnia Doktorek w Rzeszowie.   

 

F) ROZWÓJ ORGANIZACJI: 

Fundacja Felineus w 2021r rozwijała  sieć domów tymczasowych, przygotowywała wydarzenia i akcje, 

współpracowała z wolontariuszami. 



 

2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

 

3. Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w roku 2021 r.: 

W roku 2021 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał. 

   

4. Przychody uzyskane w 2021 roku: 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 

 W tym: 

514 563,54 zł            

  

          Darowizny od osób fizycznych i firm (w tym 8 150,00 zł darowizny od osób 

prawnych) 

408 092,24 zł     

          1% podatku:                                                                   80 479,75 zł 

          Zbiórka publiczna            4 966,22 zł 

          Pozostałe przychody – darowizny rzeczowe:     21 026,28 zł 

          Przychody finansowe               0,05 zł 

Przychody z działalności odpłatnej (sprzedaż przedmiotów darowizn): 9 125,87 zł 

RAZEM przychody z działalności  statutowej:           523 689,41 zł 

   

5. Koszty poniesione w 2021  roku: 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej: 

W tym: 

525 943,11 zł 

             karma dla zwierząt 230 257,27 zł 

             usługi weterynaryjne 219 218,78 zł 

             pozostałe (żwirek, leki, środki czystości, opłaty)       76 467,06 zł 

 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej: 

W tym: 

9 125,87 zł 

            karma dla zwierząt 853,74 zł 

            usługi weterynaryjne 8 042,30 zł 

            pozostałe (żwirek, leki, środki czystości, opłaty)       229,83 zł 

RAZEM koszty działalności statutowej  535 068,98 zł 

 

Koszty  zadań statutowych roku 2021  finansowane z 1% podatku ( w tym kwota 

945,18 1% podatku za 2020r) 

W tym: 

81 424,93 zł 

            karma dla zwierząt 62 493,80 zł 



             żwirek higieniczny dla kotów 9 406,01 zł 

             leki materiały opatrunkowe 5 237,86 zł 

             środki czystości 1 304,75 zł 

             inne materiały pomocnicze do opieki nad zwierzętami 2 982,51 zł 

 

Wynik finansowy - strata  za rok 2021 wyniósł -11 379,57  zł.   

 

6. Pracownicy: 

Fundacja nie zatrudniała w 2021 r. pracowników 

 

7. Wynagrodzenia: 

Fundacja nie wypłacała w 2021r. żadnych wynagrodzeń 

 

8. Majątek fundacji: 

Fundacja nie posiadała majątku na dzień 31.12.2021 r. 

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. 

 

9. Dodatkowe informacje 

Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. 

W 2021 r nie przeprowadzano w Fundacji żadnych kontroli. 

Pani Matylda Przepióra w dniu 31.12.2021 złożyła rezygnację z funkcji członka i wiceprezesa Zarządu Fundacji.  

 

Rzeszów 31.03.2022 

 

 

Prezes Zarządu: 

 

     Wioletta Szajnar 


