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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ALL FOR ANIMALS. 
FUNDACJA MARCINA SZYMAŃSKIEGO ZA ROK 2017 
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Nazwa: All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego 

Adres siedziby : Legnicka 25B/4; 70-134 Szczecin 

Adres do korespondencji: Legnicka 25B/4; 70-134 Szczecin 

Adres e-mail: allforanimals@firma.pl 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:  29.11.2016r. 

Numer KRS: 0000649192 

Numer REGON: 365958631 

Numer NIP: 9552410232 

 

Członkowie Zarządu Fundacji: 

Prezes Zarządu – Marcin Szymański 

Wiceprezes Zarządu – Przemysław Kwiatkowski 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

Cele statutowe Fundacji: 

Fundacja została powołana w celu: 

1.  podejmowania i wspierania wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom 

bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez los lub człowieka, a 

w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom 

domowym:  psom kotom, gryzoniom, królikom, jak również koniom w związku z odniesionymi 

przez nie urazami powstałymi w okresie koegzystencji z człowiekiem lub zagrożonym 

niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym 

opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka lub skrzywdzonych przez 

los, 

2. organizowania akcji oraz materiałów ideologicznych i edukacyjnych w zakresie 

zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji, 

3. współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, Policją oraz Strażą Miejską w zakresie 

koniecznym dla zapewnienia ochrony  praw zwierząt, 
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4.organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia 

akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji, 

5. ochrony zdrowia oraz ratowania życia zwierząt, w tym wspierania i prowadzenia 

inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, 

6. udzielania pomocy zwierzętom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i 

bytowej, 

7. organizacji systemu i platformy pośrednictwa adopcji zwierząt domowych, 

8. stworzenie projektu „Ocaleni od zapomnienia” – dla właścicieli zwierząt domowych, 

poprzez utrwalenie na nośnikach danych ich zdjęć i złożenia w banku przechowujących 

tego typu materiały, 

9.  podejmowania wszelakich działań mających na celu poprawę warunków bytowych 

zwierząt bezdomnych, porzuconych lub skrzywdzonych, w szczególności zapatrywania ich 

w: lekarstwa, karmę, zabawki, koce i inne niezbędne akcesoria, 

10. organizowania domów zastępczych, hotelowania zwierząt, finansowania operacji, 

11. pozostałych, niewymienionych zachowań zmierzających do poprawy jakości życia 

zwierząt wyżej zorganizowanych. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Nawiązywanie współpracy ze schroniskami w całej Polsce i bieżące zaopatrywanie ich 

we wszystko co jest niezbędne dla należytego funkcjonowania, promowanie platformy 

adopcji oraz  podejmowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury. 

2. Wspieranie innych organizacji poruszających tę samą tematykę i wzajemna kooperacja 

w realizacji zbieżnych celów. 

3. Realizowanie projektów pomocowych dla osób prywatnych, które zgłoszą się z 

określonym problemem. 
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Metodę pozyskiwania środków na obecnym etapie funkcjonowania (rok 2017) stanowiło: 

a. Organizowanie zbiórek za pośrednictwem platform crowdfundingowych (Ratujemy 

Zwierzaki). 

b.  Pozyskiwanie przedmiotów na aukcję i ich sprzedaż. 

Kolejne kilkamaście kanałów pozyskiwania środków Fundacja uruchomi i rozwinie w 

kolejnych latach. 

 

Główne działania Fundacji w 2017r. 

W roku 2017 fundacja wciąż była na etapie początkowym zbierania funduszy (rejestracja w 

KRS przypadła na koniec listopada 2016r.) – w związku z czym prowadziła rozmowy i 

agitacje wśród społeczeństwa celem zachęcenia do wsparcia zarówno finansowego, jak i 

rzeczowego.  Rozpoczęła korzystanie z platform crowdfundingowych (organizowała zbiórki 

bezgotówkowej online)  i sprzedawała przedmioty ofiarowane na aukcje. Wsparli nas m.in: 

Magda Steczkowska, Zbigniew Boniek, Martin Lewandowski, Rafał Sonik, czy Natalia 

Szreder. 

1. W roku 2017 Fundacja All For Animals zainicjowała współpracę z Komunalnym  

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Jest to pierwsza instytucja, która 

stała się naszym oficjalnym partnerem. W kolejnych raportach  przedstawimy podstawy 

merytoryczne współpracy z następnymi schroniskami. 
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W minionym okresie fundacja zakupiła dla Schroniska m. inn: 

a. klatkę kennelową dla jamnika, Stefy, mającą pomóc w ułożeniu i socjalizacji psa, 

b. mleko dla szczeniąt, 

c. kilkadziesiąt obroży skórzanych dla psów, 

d. kilkaset kilogramów karmy dla psich seniorów, 

e. przysmaki dla psów, 

f. miski dla szczeniąt, 

g. sprzęt do higieny, w tym szczotki do sierści. 

Fundacja stworzyła materiały promocyjne, niosące ideę pomocy zwierzętom, 

dopracowała stronę internetową i profile w mediach społecznościowch, rozpoczęła 

zbieranie środków przez platformy online, organizowała ludzi do udziału w petycjach na 

rzecz pomocy zwierzętom. 

Ponadto fundacja opracowała projekt nowoczesnych bud, które powstaną w latach 

kolejnych. 

2. Dla osób prywatnych, które się do nas zgłosiły All For Animals zakupiła: 

a. Wózek dla sparaliżowanego psa, Krecika, firmy Ekome. 

b. Zgłosiła uczestnictwo w finansowaniu operacji nowotworu u kawii domowej, Gucia. 

Fundacja współtworzyła w kanałach mediów społecznościowych platformę adopcyjną, 

dzięki czemu kilka psów zostało adoptowanych. 

3 31 grudnia 2017r. została nawiązana współpraca z drugim schroniskiem, w Poznaniu. 

Jej szczegóły zostaną omówione w kolejnym raporcie. 

 

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – nie dotyczy. 
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Odpisy uchwał 

W 2017r. Zarząd Fundacji przyjął następującą uchwałę: 

Uchwała nr 1/2017 z dnia 30.06.2017 Zarządu Fundacji All For Animals. Fundacja Marcina 

Szymańskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Legnickiej 25B/4 
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł ( np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 
 
Uzyskane przychody przez Fundację: 
 
Kwoty pochodzące z darowizn – 3487,88 
Odsetki bankowe – 9,20 
 
Koszty poniesione przez Fundację: 
Statutowe: 1903,07 zł 
Administracyjne:  2224,02 zt 
Działalność godpodarczą: nie dotyczy 
Pozostałe koszty: nie dotyczy 
 
Liczba osób zatrudnionych w fundacji - Fundacja nie zatrudnia w chwili obecnej żadnych 
pracowników, osób na umowę o dzieło czy zlecenie. 
 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie, i inne świadczenia - Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń. 
 
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia - nie wypłacono. 
 
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - nie wypłacono. 
 
Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne - nie wystąpiły. 
 
Kwotach ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Raiffeissen 
Polbank -kwota: 4,44 zł. 
 
Nabyte nieruchomości i ich przeznaczenie - Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 
 
Pozostałe środki trwałe - Fundacja nie posiada środków trwatych. 
 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub zakup akcji - Nie 
wystąpiło. 
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Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 
 
 
Aktywa: 317,71zł. 
Zobowiazania fundacji: 0zł. 
 
 
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: deklaracja CIT 8. 
 
 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności - nie miało miejsca 
 
W roku 2017 w fundacji nie byla przeprowadzona kontrola. 

 

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd: 

Marcin Szymański – Prezes 

 

Przemysław Kwiatkowski - Wiceprezes 

 


