
30.01.2022, 10:32 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

Numer zbiorki 2021l1loR

M inisterstwo Admi nistracj i

i Cyfryzacii

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych
ofiar

Formulaz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe D Sprawozdanie
częściowe x

Okres sprawozdawczy Od 2021-01-01 do 2021-12-31

Nazwa zbiórki Zbiorka na opiekę weterynaryjną i suplementy diety dla zwierząt w Barwicach

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals,. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Miejscowośc

3. Dane do kontaktu PoLsl(A
Krai

Szczecin
Mieiscowośó

Legnicka

Ulica

25B
Nr dornu

4

Nr lokalu

7o-134

Kod pocztowy

668229043
Nr ńefonu

Nr faksu

allforan i mals@fi rma. pl

e_mail

www.allforanimals. net

strona www

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmie

Szymański

Nazwisko

89121012455

PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25B

Nr domu

4

Nr lokalu

7a-134

Kod pocztow

668229043
Nr telefonu Nr faksu

a llforanimals@fi rma, pl

e-mail

ll. lnformacja o wysokości i rodzaju rozdysponowanych ofiar w okresie sprawozdawcrym

1. Suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym
25,39 PLN

2. Cele, na które
wydatkowano środkiw

0,00 PLN

https:/iepuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=184544992&type=EPUAP_XML 112



30.01 ,2022, 10:32 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

okresie sprawozdaWcZ,

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4. Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

lll. lnformacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów rozdysponowania ofiar w okresie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

f . Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogołem muszą być sumą kosztow podanych w pkt 2-6)
25,39 PLN

2. Koszty związane z organizailą rozdysponowania ofiar
0 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki ,0 PLN

4. Koszty administracyjne
25,39 PLN

5, Wynagrodzenia
0 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem
0 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

W związku z prowadzeniem przez Fundację zbiórek równieź bezgotówkowych za
pośrednictwem platformy Ratujemy Zwierzaki uzyskana kwota - na moment
opróznianie skarbon Fundacji -nie była konieczna do przeznaczenia na cel zbiórki, w
związku z czym została przeznaczona na uzasadnione koszty administracyjne, w tym
dĄazdy, paliwo.

lV. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

Marcin Szymański

lmię inazwisko

https://epuap.gov-pllwarehouse/feDocContenl?id=184544992&type=EPUAP_XML 2l2



Numer zbiórki 2021l1loR

Ministerstwo Admin istracji
iCyfryzacji

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formularz wypełnia się dla zbiórekrr rrf:;;;tr3!;?:{,3?iłr:i1:ież dla tych, lłóre trwają dłużej niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2021-07-01 do 2021-12-31

Nazwa zbiórki Zbiorka na opiekę weterynaryjną i suplementy diety dlazuierzątw Barwicach

l, Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Mieiscowość

3. Dane do kontaktu PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka
lJlica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

70-134

Kod pocztowy

668229043

Nr telefonu

Nr faksu

altforanimals@fi rma. pl

e.rnail

wwrv.allfora nimals. net-

strona www

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmie

Szymański

Nazvisko

89121012455
PEsEL

PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

7a-134

Kod pocztowy

66B229043
Nr telefonu Nr faksu

allforan 1mals@fi rma. pl

e-mail

ll. lnformacja o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pienięznych
0,00 PLN

2. Kategorie i ilość albo
wańośó zebranych darów
rzeczowych

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

21 .01 ,2022, 13:22 S prawozda n ie z przeprow adzonej zbiórki pu bl icznej

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=183499064&type=EPUAP_XML 112



lll. lnformacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiórki publicznej w okresie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty zbiórki publicznej ogołem

(Koszty ogdem muszą być sumą kosztow podanych w pkt 2,6)

2. Koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów,
wykorzystanie sprzętu itp.

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lv. pod pis osoby s kładaj ącej/podpisy osób składających sprawozdan ie

21.01 .2ó22, 13:22 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id='1 83499064&type=EPUAP_XML 212

5. Wynagrodzenia



, 21.01.2O22, 13:49 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Numer zbiórki 2021l1169loR

Ministerstwo Admin istracji
i Cyfryzacii

Sprawozdanie z pr:zeprowadzonej zbiórki
Formularz wpełnia §ę dla zbiórek jr. ,rt:#x{;?:!,#!:f 

#[:ież 
dla Ęch, l<tóre trwają dłużej niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2021 -07-01 do 2021-12-31

Nazwa zbiórki Organizowanie materiałów ideologicznych do walki o prawa i życie zwierząt orez
wspołpraca z organami ścigania

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals, Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Mieiscowość

3. Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka
Ulica

4

Nr domu

25b
Nr lokalu

7o-134

Kod pocztowy

668229043
Nr teleionu

Nr faksu

allforan i mals@firma. pl

e,rnail

wvnv.al lfo ra n imals. net

strona wvvw

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin
lmię

Szymański

Nazwisko

89121012455

PESEL

PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscowóć

Legnicka

Ulica

25B
Nr domU

4

Nr lokaiu

70-134

Kod pocztowy

668229043
Nr telefonu Nr faksu

allfora n imals@fi rma. pl

e-mail

ll. lnformacja o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pienięznych
0,00 PLN

2. Kategorie i ilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowych

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

przedmiotowym okresie sprawozdawczym skarbonki Fundacji nie zostały jeszcze
lmieszczone poza siedzibą Fundacji.

hftps://epuap.gov.pliwarehouse/feDocContent?id=183508277&type=EPUAP_XML 112



- 21.01 .2822, 13:49 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

lll. lnformacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacjizbiórki publicznej w okresie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty zbiórki publicznej ogołem

(Koszty ogołem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)

2. Koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów,
wykorzystanie spzętu itp.

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

https://epuap,gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1 83508277&type=EPUAP_XML 212


