
22.07.2022, 18:32 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

Numer zbiórki 2021l1169loR

Ministerstwo Admin istracj i

i CyfryzaĄi

Sprawozdanie ze §posobu rozdysponowania zebranych
ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak ńwnież dla tych, które trwają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe n Sprawozdanie
częśclowe x

Okres sprawozdawczy Od 2021-07-01 do 2022-06-30

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

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

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

2. Siedziba Szczecin
Mielsco\ń/ość

3. Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

70-134
Kod pocztowy

66B229043
Nr telefonu

Nr faksu

al lforan i mals@fi rma, pl

g.mail

wu,w. allfora n i mals. net

strona W!o{W

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiorki

Marcin
lmie

Szymański

Nazwisko

89121a12455

PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

7aĄ34
Kod pocztowy

668229043
Nr telefonu Nr faksU

szymanski_marcin@pocża.onet. pl

e-mail

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

1, Suma rozdysponowanych środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym
0,00 PLN

2. Cele, na które
wydatkowano środkiw

0,00 PLN
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22,a7.2022, 18:32 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

okresie sprawozdawcz

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych da rów
rzeczowych

4, Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

/V okresie sprawozdawczym skarbonki Fundacji nie zostały rozmieszczone, w związku
7 czym nie zdołały się zapełnić,

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

1. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki pub|icznej ogółem

(Koszty ogołem muszą być sumą kosztow podanych w pkt 2-6)
0 PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar
0 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki
0 PLN

4. Koszty administracyjne
0 PLN

5. Wynagrodzenia
0 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem
0 PLN

7, Dodatkowe informacje o
kosztach

W okresie sprawozdawczym skarbonki Fundacji nie zostały rozmieszczone, w związku
z czym nie zdołały się zapełnić.

lV. Pod pis osoby s kładającej/pod pisy osób składających s prawozdan ie

Marcin Szymański
lmię i naz,łrisko
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Numer zbiórki 2021l1169loR

Ministerstwo Administracji
iGyfryzacji

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formularz wypełnia się dla zbiórek jrż p";W3!ń7:{,;:y:f 

:x:.:ież 
dla tych, które trwają dłużej niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2022-01-01 do 2022-06-30

Nazwa zbiórki Organizowanie materiałów ideologicznych do walkio prawa izycie zwieuątoraz
współpraca z organami ścigania

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Miei5cowość

3, Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
lt4ieiscowość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

7o-134

Kod pocZtoWV

668229043

Nr ielefonu

Nr faksu

a llfora n i ma ls@fi rma. pl

e-mail

www.allfora n imals. net

strona www

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmie

Szymański

Nazwisko

89121a12455

PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
l\łieiscowośc

Legnicka
Ulica

25B
Nr domu

4

Nr łokaIu

7a-134

Kod pocztowy

66B229043
Nr telefonu Nr faksu

a]lforanimals@tirma. pl

e-łnail

ll. lnformacja o wy§okości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pienięznych
0,00 PLN

2, Kategorie i ilość albo
wartość zebranych darów
rzeczowych

3, Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

Iokresie sprawozdawczym skarbonki Fundacji nie zostały rozmieszczone, w związku
czym nie zdołaĘ się zapełnić.

22.07.2022, 18:25 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

https://epuap.gov,pl/warehouse/feDocContent?id=207715661&type=EPUAP_XML 4l,



22,07.2022, 18:25 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

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

{. Koszty zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztow podanych w pkt 2-6)

2, Koszty związane z organizacją zbiórki; koszty skarbon, identyfikatorów,
wykozystanie spzętu itp.

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej doiyczącej zbiórki

W okresie sprawozdawczym skarbonki Fundacji nie zostały rozmieszczone, w związku
czym nie zdołały się zapełnic.

7, Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie
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22.07 "?O22,'18:.47 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Numer zbiórki 2021l1loR

M inisterstwo Admin istracj i

i Cytryzacji

§prawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formularz wypełnia się dla zbiórek ,, ,*W#:r?:{;::/:ł:ixież dla tych, l<tóre trwają dfużej niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2022-01-01 do 2022-06-30

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

l, Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All ForAnimals,. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Mjeiscowośc

3. Dane do kontaktu PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

7o-134

Kcd pocztowv

668229043

Nr telefonu

Nr faksu

a llforan i mals@fi rma. pl

e-mail

unlvw. allfora n i ma ls. net

strona www

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin
lmie

Szymański

Naałisko

89121012455

PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka
Ulica

25B
Nr domu

4

Nr iokalu

7aĄ34
Kod pocztowy

66B229043

Nr telefonu Nr faksU

al lforan i mals@fi rma, p l

e.mail

!l. lnformacja o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pieniężnych
203,18 PLN

2, Kategorie i ilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowych

3, Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach
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22.07.2022, 18:47 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

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

'l. Koszty zbiórki publicznej ogółem

(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 dotyczącej zbiórki

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Pod pis osoby s kładającej/podpisy osób składających sprawozdan ie

https://epuap,gov.pl/warehouse/feDocContent?id=2077164Ą4&type=EPUAP_XML 212

0 PLN


