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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2015 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 
Fundacja „PRZYTUL KOTA”  
ul. Kotarbińskiego 19 , 91-163 Łódź  
Obecnie adres lokalu Fundacji: ul. Wersalska 47/75, 91-212 Łódź 
poczta eleftroniczna: fundacja@przytulkota.pl 
Numer NIP: 9471985885  
REGON : 362841532  
Numer KRS: 0000582607  
Data rejestracji: 28.10.2015  
 
 
2. Dane dotyczące władz Fundacji 
Zarząd Fundacji: 
Cedrowska Inga , PESEL 74012301903 - prezes 
Hodyra Agnieszka, PESEL 77043008025 - wiceprezes 
Borowska Magdalena, PESEL 78051814723 - sekretarz 
 
Rada Fundacji o charakterze nadzorczym: 
Wieliński Maciej, PESEL 70012607773 
Wojtczak Anna, PESEL 79051909385 
Malczewska Anna, PESEL 84052507449 
 
 
3. Cele statutowe organizacji: 

 wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,  
 niesienie pomocy porzuconym, bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom,  
 poprawy warunków bytowania zwierząt,  
 udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom 

bezdomnym,  
 działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,  
 ochrony środowiska i ochrony zwierząt,  
 działań w zakresie nauki, edukacji , oświaty i wychowania,  
 promocji i organizacji wolontariatu. 

 
4. Sposoby realizacji celów statutowych: 

 ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i niechcianych poprzez realizację programu 
sterylizacji 

 diagnostyka, leczenie, rehabilitacja zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, bezdomnych, 
przekazanych Fundacji poprzez zrzeczenie się  lub wykupionych przez Fundację, 



 prowadzenie działalności adopcyjnej, tworzenie i popularyzację „domów tymczasowych” 
dla zwierząt, 

 zakładanie i prowadzenie przytulisk dla zwierząt  
 pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących 
 działalność edukacyjna, informacyjna, propagandowa w zakresie opieki nad zwierzętami 

domowymi i wolno żyjącymi, na drodze imprez publicznych, wydawania i 
rozprowadzania broszur, ulotek, etc. oraz za pośrednictwem internetu. 

 działania na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno 
żyjących zwierząt, 

 współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi w przedmiotowym zakresie, a także współpraca z policją i strażą miejską 

 zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, pozyskiwanie dotacji, 
darowizn, organizację zbiórek publicznych oraz działalność gospodarczą 

 inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji 
 

5. Przedmiot działalności gospodarczej: 
 47, 19, Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
 47, 61, Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 58, 11, Z  Wydawanie książek 
 58, 19, Z  Pozostała działalność wydawnicza 
 59, 20, Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
 96, 09, Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 
6.  Uchwały podjęte przez Zarząd (kopie w załącznikach A): 

1. Uchwała z dn. 28 października 2015 r. o planowanych działaniach, księgowości oraz 
pozyskaniu lokalu fundacyjnego 

2. Uchwała z dn. 4 listopada 2015 r. o wzorach dokumentów 
3. Uchwała z dn. 9 grudnia 2015 r.  o procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu 
4. Uchwała z dn. 9 grudnia 2015 r. o polityce bezpieczeństwa danych osobowych 
 

 
 

7. Informacje finansowe (kopie dokumentów finansowych w załącznikach B): 
Przychody:  
W okresie od 28 października do 31 grudnia 2015 r. przychód całkowity Fundacji ograniczył się 
wyłącznie do darowizn i wyniósł 8 687, 63 zł, z czego 5 998,62 zł stanowiły darowizny 
gotówkowe, a 2 689,01 zł darowizny rzeczowe.  Nie odnotowano przychodów wynikających z 
działalności gospodarczej. 
Rozchody:  
W okresie od 28 października do 31 grudnia 2015 r. rozchód Fundacji wynikający z realizacji 
celów statutowych wyniósł 9 633,08 zł, a koszty administracyjne 648,50 zł.  
 
Wynik finansowy roku 2015 wyniósł   -1 593,95 zł.  
 
8. Realizacja celów statutowych w roku 2015 
 

 W roku 2015 Fundacja przyjęła pod swoją opiekę 44 koty bezdomne. Do adopcji zostało 
przekazane kotów 26, padły 2, 12 kotów pozostało pod opieką Fundacji na rok 2016.  



Wszystkie koty przekazane do adopcji zostały oznakowane mikrochipem, dwukrotnie 
odrobaczone, zaszczepione i jeśli ich wiek na to pozwalał - wysterylizowane.  

 
 Zbudowanych zostało 10 bud styropianowych ("kocie domki"), stanowiących schronienie 

dla kotów dzikich na zimę i przekazanych w tym celu społecznym opiekunom kotów.  
 

 W ciągu zaledwie dwóch miesięcy 2015 roku Fundacja pozyskała do swoich działań 12 
wolontariuszy. Pięcioro z nich stworzyło domy tymczasowe dla najbardziej potrzebujących 
zwierząt w swoich mieszkaniach.  

 
 W listopadzie 2015 r. ruszyła oficjalna strona internetowa Fundacji pod adresem 

www.przytulkota.pl, a także oficjalny funpage na portalu społecznościowym Facebook.  
 

 W celu pozyskania lokalu fundacyjnego, w którym przebywają już obecnie podopieczni, 
Fundacja nawiązała współpracę z firmą A&A Marketing, która na preferencyjnych 
warunkach zgodziła się wynająć pomieszczenia w leżącym pod jej zarządem budynku przy 
ul. Wersalskiej 47/75 w Łodzi. Ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu przez 
Fundację oraz przystosowania pomieszczeń dla przebywających w nich kotów, 
wynajmujący wyraził zgodę na rozpoczęcie opłat czynszowych od stycznia 2016 r. Do 
końca roku 2015 wolontariusze Fundacji odświeżyli pomieszczenia i dokonali ich adaptacji 
zgodnie ze wskazówkami lekarza weterynarii. Wszystkie materiały oraz robocizna leżały 
wyłącznie w gestii wolontariuszy i osób z nimi zaprzyjaźnionych.  

 
 W dniu 11 listopada, jeszcze w trakcie trwania prac remontowych, odbyło się oficjalne 

otwarcie lokalu fundacyjnego Mruczarnia, a 5 grudnia - Mikołajkowe Mizianie,  o których 
to imprezach Fundacja informowała drogą elektroniczną (strona internetowa oraz strona na 
portalu społecznościowym). Na te okolicznościowo-edukacyjne spotkania przybyło 
każdorazowo ponad 50 odwiedzających, w tym dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 
Obecni byli także  zaprzyjaźnieni z Fundacją lekarze weterynarii, którzy bezpłatnie 
udzielali porad odwiedzającym z zakresu profilaktyki i opieki nad zwierzętami 
towarzyszącymi.  

 
 W celu zdobywania funduszy na działalność statutową w roku 2015 Fundacja nawiązała 

współpracę z platformą internetową FaniMani oraz CharytatywniAllegro.  
 
 
9. Pozostałe informacje: 
Fundacja nie zatrudniała pracowników ani nawiązała innych stosunków pracy (tj. umów zleceń, 
umów o dzieło, itp.). Nie użyczano pożyczek, nie zakładano lokat ani rachunków bankowych 
innych niż rachunek obrotowy. Fundacja nie nabyła akcji, obligacji ani innych papierów 
wartościowych, nieruchomości, środków trwałych. W roku 2015 w Fundacji nie przeprowadzono 
kontroli. 
 
 
 
Łódź, dnia 30 czerwca 2016   


