
Numer zbiórki 2019/3577/oR

Ministerstwo Administracji
i Cytryzacii

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formularzwypełnia się dla zbiórek jrr rr;:;ii3!ń?:{;:!:ł:xxież dla tych, które trwają dfużej niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2022-02-19 do 2022-08-18

Nazwa zbiórki Zbiorka Fundacji All ForAnimals na działalność statutową - wsparcie pańnerów -

schronisk

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

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

2. Siedziba Szczecin
h4ieiscowość

3. Dane do kontaktu PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowośc

Legnicka
iJlica

25B
Nr domu

4

Nr lokału

7o-134

kod pocztówy

668229043
NI telefonu

Nr faksu

szymanski_marcin@pocŹa.onet. pl

s.r€il

www allforanimals. net

§tfona w\ńrw

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marctn

lmię

Szymański

Nazwisko

89121012455
PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
il,liei5cowośc

Legnicka

Ulica

25Bl4

Nr dornu

4
Nr lokalu

7a-134

kod pocztowy

668229043
Nr te|efonU Nr faksu

allfo ra n imals@fi rma. pl

g.mail

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

1. Suma zebranych środków pienięznych
992,80 PLN

2. Kategorie i ilość albo
wartość zebranych darów
rzeczowych

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

10.09.2O22, 16:26 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

https://epuap.gov,pl/warehouse/feDocContent?id=213540075&type=EPUAP_XML 112



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

1. Koszty zbiórki publicznej ogółem

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

2. Koszty ał,iązane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatoróq
wykorzystan ie sprzętu itp.

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Pod pis osoby składającej/pod pisy osób składających sprawozdan i e

1O"09.2Q22, 16:26 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContenl?id=21354007 S&type=EPUAP_XML 2l2



Numer zbiórki 2019l3577loR

Ministerstwo Administracj
i Cyłryzacji

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych
ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, Iłóre tłwają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe tr Sprawozdanie
częściowe x

Okres sprawozdawczy Od 2021 -08-1 9 do 2a22-0B-lB

Nazwa zbiórki Zbiórka Fundacji All For Animals na działalność statutową - wsparcie pańnerów -
schronisk

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
M jeiscowośc

3. Dane do kontaktu PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowośc

Legnicka
Uli.a

25B
Nl domu

4

Nr lokalu

7a-134
Kod pocztowy

66B229a43
Nr ielefonu

Nr faksu

szymanski_marcin@pocża.onet, pl

e.riail

www.allforanimals, net

Strona $ł/1/l/

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin
lrn ie

Szymański
Nazwisko

89121012455
PEsEL

PoLsKA
Krai

Szczecin
MieisCOWaść

Legnicka

Ulica

25Bl4
Nr domu

4

Nr lokalu

70-134

Kod pocztowy

668229043
Nr telefonu Nr faksu

a llfora n i mals@fi rma. pl

e-mail

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

1. Suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym
1739,30 PLN

2, Cele, na które
wydatkowano środkiw

0,00 PLN

'16.09.2022, 12:23 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent2id=214263537&type=EPUAP_XML 112



16.09,2022, 12:23 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

okresie

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4. Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

(OREKTA SPRAWOZDANlA w związku zomyłką w uwzględnieniu sum za okres
)ołrocza, Sprawozdanie obejmuje okres roku. Zuwagi na fakt, że równocześnie
lrowadzona była zbiorki publiczna 20211677lOR, z której uzyskane środki zostały
)fzeznaczone na zakup karmy dla kotów oraz półek niezbędnych do przystosowania
Schroniska w Szczecinku do wymogów unormowanych przez rozporządzenie, środki
lzyskane w przedmiotowej zbiórce zostały przeznaczone na uzasadnione koszty
administracyine.

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

1. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogołem muszą byc sumą kosztów podanych w pkt 2-6)
1739,30 PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar
0 PLN

3, Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki
0 PLN

4. Koszty administracyjne
1739,30 PLN

5. Wynagrodzenia
0 PLN

6, Pozostałe koszty ogółem
0 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

KOREKTA SPRAWOZDAN|A - w związku zomyłką,

tV. Pod pis osoby składającej/pod pisy osób składających s prawozdan ie

Marcin Szymański
lmie i nazwisko

https:/lepuap.gov.pllwarehouse/feDocContent?id=214263537&type=EPUAP_XML 2l2



Numer zbiórki 2a2u1571/oR

Ministerstwo Admi nistracji
i Cyfryzacji

Sprawozdanie ze §posobu rozdysponowania zebranych
ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które tnłają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe ! Sprawozdanie
częściowe x

Okres sprawozdawczy ad 2021 -09-01 do 2022-08-31

Nazwa zbiórki Leki dla Schroniska dla zwierząt w Gaju

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals, Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
lvłietscowość

3, Dane do kontaktu PoLSKA
Krai

Szczecin
N,lieiscoWość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

7a-134

Kod pocziowy

668229a43
Nr telefonu

Nr laksu

szymanski_marcin@pocńa.onet. pl

e-rnail

www. a llfo ra nimals. n et

strona W\§l^l

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmię

Szymański
},jazwisko

891ua12455
PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka
Ulim

25B
Nr domu

4
Nr lokalu

70-134

kod gocztowy

668229043
r.{I lelefonu Nr faksu

a llfora n imals@fi rma. pl

e-mail

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

1. Suma rozdysponowanych środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym
2351,02 PLN

2. Cele, na Kóre
wydatkowano środkiw

0,00 PLN

16.09.2022, 12:04 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

https;i/epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=214259756&type=EPUAP_XML 112



3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4. Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

Wobec uzyskania środków z grantu od Fundacji Orlen powyzsze zebrane środki
zostały przeznaczone na uzasad n ione koszty ad mi nistracyj ne.

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

f . Koszty rozdysponowania ofiarzbiórki publicznej ogołem

(Koszty ogołem muszą być sumą kosztow podanycłl w pkt 2,6)
2351,02 PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar
0 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki
0 PLN

4. Koszty administracyjne
2351,02 PLN

5. Wynagrodzenia
0 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem
0 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Pod pis osoby składającej/pod pisy osób składających sprawozda n ie

Marcin Szymański

lmie inaał,i§ko

16.09.2022, 12:04 Sprawozdanie zę sposobu rozdysponowania ofiar

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=214259756&type=EPUAP_XML 212

okresie



Numer zbiórki 202011571/oR

M inisterstwo Adm inistracji
i Cyfryzacji

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formularz wypełnia się dla zbiórek r, ,rry{;?:!#:ff§Kież dla tych, które trwają dłużej niż rok za

Okres sprawozdawczy od 2022-03-0t oo 2022-08-31

Nazwa zbiórki Leki dla Schroniska dla zwierząt w Gaju

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
Mjeiscowość

Legnicka

t_Jlica

25B
ilr dcmu

4

Nr lokalu

70-134

kod pocztowv

668229043

Nr telefonu

Nr faksu

szyma nski_marci n @pocża.on et, pl

e-mail

ltłlvw. a llfora n i mals. net

strona www

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmie

Szymański

Nazwisko

89121012455
PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Miei5cowość

Legnicka

Ulica

25Bl4

Nr domu

4

Nr lokalu

7a-fi4
KOd pocztowy

668229043

Nr telefonU Nr faksu

allforanimals@fi rma.pl
g"mail

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

1. Suma zebranych środków pienięznych
583,72 PLN

2. Kategorie i ilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowch

3, Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarąch

16.09.2022, 11:46 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContenl?id=214255871&type=EPUAP_XML 112



llt. 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 ogółem 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 dotyczącejzbiórki

4. Koszty administracyjne

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

16.09,2a22, 11:46 Sprawozdanie z pzeprow adzonej zbiórki pu bl icznej

https://epuap.gov,pl/warehouse/feDocContent?id=214255871&type=EPUAP_XML 212


