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Załącznik nr 1 do Umowy Darowizny – SPRAWOZDANIE 
 

Nazwa organizacji Beneficjenta 
ALL FOR ANIMALS. FUNDACJA MARCINA 

SZYMAŃŚKIEGO 
Adres LEGNICKA 25B/4, 70-134 SZCZECIN 
Dane osoby składającej sprawozdanie MARCIN SZYMAŃSKI 
Telefon do kontaktu 668229043 
Adres e-mail do kontaktu allforanimals@firma.pl 
Numer umowy 446/XI/2021/VITAY 
Kwota darowizny 5000 PLN 
 
 
Część I. Część merytoryczna 
 
1. Jakie działania zostały zrealizowane w ramach otrzymanej darowizny? Na co zostały wydatkowane 

środki finansowe? 

ZAKUP LEKARSTW WETERYNARYJNYCH DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W GAJU 
 

2. Proszę opisać odbiorców działania? Komu Państwo pomogli dzięki realizacji działania? 

SPOŁECZNOŚĆ GAJOWA, ZWIERZĘTA W SCHRONISKU 
 
3. Proszę podać liczbę osób która skorzystała na realizacji projektu?  

29446 – społeczność Śremu 
 
4. Jaki był wpływ podjętych działań na poziomie lokalnym? Czy otrzymana darowizna wpłynęła  

na rozwój Państwa organizacji oraz jej pracowników? Czy zmiany były trwałe? 

Tak, zakup lekarstw przyczynił się do zapewnienienia ciągłości leczenia. 
 

5. Jakie były największe wyzwania przy realizacji działania? Czy któregoś z zaplanowanych działań  
nie udało się zrealizować? 

SKOMPLETOWANIE LEKARSTW CZASOWO WSTRZYMANYCH PRZEZ PRODUCENTA. DZIĘKI 
WSPÓLNEMU ZAANGAŻOWANIU UDAŁO SIĘ JEDNAK OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY CEL. 

 
6. Czy informacja o dofinansowaniu działań przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA” była 

prezentowana w mediach? Jeżeli tak, to proszę wskazać w jakich. 

TAK, NA STRONIE WWW.ALLFORANIMALS.NET ORAZ W KANAŁACH MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK, Instagram, Twitter) 
 
7. Czy w materiałach promocyjnych umieszczali Państwo informację, że realizacja działania była 

sfinansowana/dofinansowana z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. Czy umieszczali Państwo logotyp 
fundacji? Czy zastosowali się Państwo do wytycznych stosowania logo? 

Tak.  
Tak, zarówno na stronie jak i w mediach społecznościowych. 
Tak, wedle aktualnej Księgi Znaku FO. 
 
 
Część II. Część finansowa  

 

Sposób wykorzystania darowizny od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” 

Oświadczenie Obdarowanego w związku z wykonaniem Umowy Darowizny  



 2 

 
1) Obdarowany oświadcza, że środki finansowe przekazane w wykonaniu niniejszej Umowy Darowizny 

zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z Umową oraz oświadcza, że ich wykorzystanie zostało 
potwierdzone w sposób opisany w umowie oraz udokumentowane w niniejszym oświadczeniu. 

2) Obdarowany oświadcza w szczególności, że środki finansowe otrzymane w wykonaniu  
ww. Umowy zostały wykorzystane zgodnie z Umową i przeznaczeniem zawartym w § 1 ust. 1  
w całości / w części*. 

 
(prosimy o ułożenie faktur w układzie chronologicznym zgodnie z pozycjami w tabeli) 
 
lp. Numer 

dokumentu 
księgowego  

Data 
wystawienia 

Kwota 
brutto 

Opis poniesionego wydatku po 
stronie 
FODS 

z innych 
źródeł 

1 97079/FV/BY/2021 29.09.2021 5001,27 Zakup lekarstw i artykułów wedle 
załączonej faktury 

5000 1,27 

   - ----------------- ------------- ------------ -------------------------------------- ---------- ---------- 

   - ----------------- ------------- ------------ -------------------------------------- ---------- ---------- 

   - ----------------- ------------- ------------ -------------------------------------- ---------- ---------- 

   - ----------------- ------------- ------------ -------------------------------------- ---------- ---------- 
Łącznie: 5001,27    

 
ORYGINAŁY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH NALEŻY OPISAĆ FORMUŁĄ: 

- „ZAKUP ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA”  
I PODPISEM OSOBY UPOWAŻNIONEJ- zgodnie z reprezentacją, w przypadku instytucji lub 
przez Obdarowanego w przypadku osoby indywidulanej. 

DO ROZLICZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE OPISANYCH WW. FORMUŁĄ RACHUNKÓW/FAKTUR  
Z ADNOTACJAMI: 

- „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” I PODPISEM OSOBY UPOWAŻNIONEJ, 
- W przypadku płatności bezgotówkowych, do dokumentów finansowych należy załączyć 

potwierdzenia zapłaty. 
 
W związku z niewykorzystaniem przekazanych Obdarowanemu środków finansowych  
w wysokoścI – NIE DOTYCZY (słownie: NIE DOTYCZY) 

 
Strony postanowiły: 
Obdarowany zwróci Darczyńcy niewykorzystane środki w terminie 14 dni od daty upływu terminu 
rozliczenia darowizny  - nie dotyczy  
 
3) Obdarowany oświadcza, że przekazanie ww. środków finansowych  nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem oraz, że wszelkie podatki lub opłaty nie zostały uiszczone – nie dotyczy. 
 
4) Obdarowany zobowiązuje się zachować wszelką dokumentację z wykorzystania ww. środków (w tym 

dokumentację finansowo – księgową) dla celów kontroli oraz przez okres przewidziany właściwymi 
przepisami prawa. Obdarowany zobowiązuje się udostępniać Darczyńcy ww. dokumentację na każde 
jego życzenie w ciągu 5 lat od akceptacji rozliczenia. 

 
Za Obdarowanego 

 

 
 
 
 

 ...................................................  
Data i Podpis 

* - niepotrzebne skreślić 


