




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 Fundacji (kopie w załącznikach A): 

Lp. Nr uchwały Data Temat 

1 01/2017/PKZ 30.06.2017 
Przyjęcie i za twierdzenie sprawozdania finansowego 

fundacji za rok 2016. 

2 02/2017/PKZ 31.07.2017 
Przyjęcie nowych wzorów dokumentów - umowa 

adopcyjna, ankieta adopcyjna, umowa hotelowa. 

3 03/2017/PKZ 21.08.2017 
Przyjęcie nowych wzorów dokumentów - umowy 

wolontariackie 13/16+, 16/18, 18+. 

4 04/2017/PKZ 22.08.2017 

Przyjęcie nowych wzorów umów o wolontariat, umowy 

adopcyjnej, umowy o DT oraz regulaminów (dyżurów, 

fundacji). 

5 05/2017/PKZ 07.11.2017 Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za rok 2016. 

6 06/2017/PKZ 07.11.2017 Ubieganie się  o status OPP. 

7 07/2017/PKZ 23.11.2017 Zmiany w statucie Fundacji. 

7. Informacje finansowe (kopie dokumentów finansowych w załącznikach B): 

Przychody: 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przychód całkowity Fundacji wyniósł  100 377,49 zł, 

z czego 97 069,49 zł  stanowiły darowizny gotówkowe, a pozostałe 3 308,00 zł. Nie odnotowano 

przychodów wynikających z działalności gospodarczej. 

Rozchody: 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. rozchód Fundacji wynikający z realizacji celów 

statutowych wyniósł  80 669,45 zł, koszty administracyjne 11 875,50 zł, a pozostałe koszty 

operacyjne 2 999,93 zł. 

Wynik finansowy roku 2017 wyniósł: 4832,61 zł. 
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8. Realizacja celów statutowych w roku 2017. 

W 2017 roku Fundacja miała pod swoją  opiekę  w sumie 213 kotów. Do adopcji trafiło 190 

kotów, padło lub zostało poddanych eutanazji 7 kotów, 16 kotów pozostało pod opieką  

Fundacji na rok 2018. Wszystkie koty przekazane do adopcji zostały oznakowane mikro 

chipem, dwukrotnie odrobaczone, zaszczepione i jeśli ich wiek na to pozwalał  - 

wykastrowane. 

Zbudowanych zostało 6 bud styropianowych ("kocie domki"), stanowiących schronienie 

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

osobom prywatnym. Fundacja wspierała również  opiekunów w zakresie karmy dla wolno 

żyjących kotów. 

Fundacja przeprowadzała akcje łapania kotów wolno żyjących na zabiegi kastracji, 

ograniczając tym samym liczbę  bezdomnych zwierząt. 

Fundacja w 2017 roku przeprowadziła 108 zabiegów kastracji kotek i kocurów, w tym 62 

kotów wolno żyjących, które po zabiegach wróciły w miejsce bytowania. 

W 2017 roku Fundacja pozyskała do swoich działań  22 nowych wolontariuszy. Rozwiązano 

26 umów o świadczenie działań  wolontarystycznych. Z końcem 2017 roku Fundacja 

skupiała w swoich szeregach grupę  21 czynnie działających wolontariuszy. Dziewięcioro z 

nich prowadziło w swoich mieszkaniach domy tymczasowe dla najbardziej potrzebujących 

zwierząt. 

Fundacja nadal aktywnie prowadzi stronę  internetową  www.przytulkota.pl, a także 

oficjalny profil na portalach społecznościowych Facebook, lnstagram oraz Twitter. 

Fundacja kontynuuje współpracę  z firmą  A&A Marketing, która na preferencyjnych 

warunkach zgodziła się  w 2015 roku wynająć  pomieszczenia w leżącym pod jej zarządem 

budynku przy ul. Wersalskiej 47/75 w Łodzi. Pod tym adresem nadal mieści się  lokal 

fundacyjny, w którym przebywają  podopieczni fundacji. W 2017 roku dobudowano trzy 

kolejne boksy dla kotów wymagających odosobnienia lub izolacji. 

W 2017 roku Fundacja zorganizowała 2 imprezy otwarte w lokalu fundacji. W kwietniu — 

Wiosenne mizianki w Mruczarni Fundacji Przytul Kota, w grudniu — Mikołajki w Mruczarni 

Fundacji Przytul Kota. Organizacja Dni Otwartych miała na celu propagowanie idei 

wolontariatu, prezentację  działań  Fundacji, możliwość  poznania podopiecznych Fundacji i 

ich wsparcia oraz zachęcanie do adopcji. W trakcie imprez można było uzyskać  porady w 

zakresie zdrowego żywienia kotów oraz prawidłowego wprowadzania nowego kota do 

domu. 

W maju 2017 roku Fundacja uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych 

organizowanej przez Supreme Cat Club. Uczestnictwo w imprezie było okazją  do 

przedstawienia Fundacji mieszkańcom Łodzi i okolic oraz podejmowanych przez Fundację  

działań  statutowych. Przez dwa dni imprezy przedstawiciele Fundacji rozmawiali z 
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odwiedzającymi, rozdawali ulotki i kalendarzyki oraz zachęcali do wsparcia podopiecznych 

Fundacji, adopcji oraz działań  wolontarystycznych. 

Z okazji Dnia Kota, wolontariusze Fundacji wzięli udział  w lutowych wykładach dla dzieci 

klas pierwszych łódzkich szkół  podstawowych, zorganizowanych w Bibliotece Na Brzeżnej 

w Łodzi. Cykl dwudniowych spotkań  miał  na celu przybliżanie dzieciom tematyki praw 

zwierząt oraz profilaktyki zdrowotnej. 

W trakcie 2017 roku, Fundacja regularnie uczestniczyła w spotkaniach w Gimnazjum 22 

im. J. Kukuczki w łodzi. W trakcie organizowanych prelekcji, młodzież  uzyskiwała 

informacje na temat idei wolontariatu, której praktycznym przykładem była działalność  
Fundacji Przytul Kota. 

W czerwcu 2017 roku Fundacja uczestniczyła w festynie z okazji Dnia Dziecka przy szkole 

podstawowej nr 152 przy ul. Strzelców Kaniowskich 52/54 w Łodzi. Uczestnictwo Fundacji 

miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt, zwrócenie uwagi na 

odpowiedzialność  związaną  z pojawieniem się  zwierzęcia w domu, kształtowanie 

prawidłowych postaw wobec zwierząt oraz naukę  bezpiecznego kontaktu z nieznanymi 

zwierzętami. W tym samym miesiącu Fundacja miała także przyjemność  uczestniczyć  w 

Family Day, zorganizowanym przez Międzynarodową  Szkołę  Podstawową  Edukacji 

Innowacyjnej w Łodzi, gdzie wolontariusze przybliżali uczniom ideę  wolontariatu, 

zorganizowali kiermasz na rzecz podopiecznych Fundacji Przytul Kota oraz zbierali datki w 

ramach zbiórki publicznej 396/0R/2016. 

W celu zdobywania środków na działalność  statutową, Fundacja kontynuowała 

współpracę  z platformą  internetową  FaniMani oraz CharytatywniAllegro. Ponadto 

Fundacja współpracowała ze sklepami internetowymi: zooplus.pl  i zwierzakowo.pl, 

platformą  pomocową  dlaschroniska.pl, a także prowadziła wirtualne adopcje polegające 

na finansowym wspieraniu podopiecznych Fundacji przez osoby, które nie mogą  realnie 

adoptować  zwierzęcia. 

W 2017 roku na portalach pomagam.pl, pomagam.zrzutka.pl, siepomaga.pl  (obecnie 

ratujmyzwierzaki.p1) trwało łącznie 47 zbiórek, z czego 40 otwarto na przestrzeni roku, a 7 

trwało od roku 2016; w 2017 roku Fundacja wypłaciła łączną  kwotę  34 648,56 zł  (15 

871,46 zł  z pomagam.pl, 10 202,35 zł  z pomagam.rzutka.pl  oraz 8 574,75 zł  
z siepomaga.p1). Pozyskane środki zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację  
zwierząt, a w dalszej kolejności na utrzymanie (zakup karmy) podopiecznych Fundacji. 

W 2017 r. Fundacja kontynuowała zbiórkę  publiczną  396/0R/2016. Uzyskane w ramach 

zbiórki środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie profilaktyki i leczenia kotów, a 

dary rzeczowe częściowo zostały przeznaczone dla podopiecznych Fundacji, a częściowo - 

jako wsparcie opiekunów kotów wolno żyjących. 

9. Pozostałe informacje: 

Fundacja nie zatrudniała pracowników, ani nie zawarła umów zleceń, umów o dzieło. Nie 

użyczano pożyczek, nie zakładano lokat ani rachunków bankowych innych niż  rachunek obrotowy. 
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Fundacja nie nabyła akcji, obligacji ani innych papierów wartościowych, nieruchomości, środków 

trwałych. W roku 2017w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 

10. Informacje uzupełniające: 

W 2017 r. zmieniany byt skład Zarządu oraz Rady Fundacji. Stosowne zmiany zostały zgłoszone do 

Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Fundacji oraz szczegółowo opisane w 

punkcie 2 niniejszego Sprawozdania. 

Łódź, dnia 3 grudnia 2018 r. 

Agriaszka Hodyra 
Prkzts Zarząck: 

Fundacji Przytul r:ufa 

Fundacja „PRZYTUL KOTA" 
91-163 Łódź, ul.Kotarbińskiego 19 

NIP:947-19-85-885 

KAS: 0000582607 ww.przytulkota.p1 
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