
Fundacja PZU 

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

t: 22 582 23 06, 22 582 32 21 

m: fundacja@pzu.pl 

Sprawozdanie

Tryb pozakonkursowy
16000/WPZ/2022

Nr umowy: 202/PZ/2022

Nazwa organizacji: All For Animals. Fundacja Marcina 

Szymańskiego 

Nazwa projektu: Postawmy jeszcze jeden kojec w 

Szczecinku - dla zwierząt przygarniętych z Ukrainy!

Całkowity finansowy koszt projektu: 3 040,00 zł

Kwota przyznanej dotacji: 2 350,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 2022.06.01

Data zakończenia projektu: 2022.09.30

Sprawozdanie merytoryczne

Działania zrealizowane w ramach Projektu
(należy odnieść się do działań określonych w harmonogramie w Umowie Dotacji, jeśli jakieś z zaplanowanych w Umowie działań nie zostało 

zrealizowane, lub było zrealizowane w innej formie, należy to wyraźnie zaznaczyć i wyjaśnić)

Data 

rozpoczęcia

Data 

zakończenia
Przeprowadzone działania projektowe Przeprowadzone działania promocyjne/PR

2022-09-01 2022-10-31
Zakup i montaż kojca dla zwierząt w Schronisku w 

Szczecinku
kampania w mediach społecznościowych

Które z zakładanych celów (zgodnych z wnioskiem) udało się spełnić i w jaki sposób?

Cel Efekt działań (zmiana)

Umożliwienie rozbudowy infrastruktury i stworzenie wysokiej jakości kojca 

dla małych piesków oraz głównie tych, które Schronisko przygarnie z 

Ukrainy

poprawa jakości życia i warunków bytowych zwierząt bezdomnych i 

porzuconych

Do rozwiązania jakich konkretnych problemów przyczyniło się wdrożenie Projektu?

Poprawa sytuacji materialnej Schroniska, stworzenie wyodrębnionego kojca dla zwierząt małych, które nie powinny przebywać w 

kojcach dużych, jak również dla zwierząt, które zostaną przygarnięte z Ukrainy i które z uwagi na szereg przepisów weterynaryjnych i 

sanitarnych powinny przebywać - przynajmniej tymczasowo - w wyodrębnionym miejscu.

Rezultaty Projektu -charakterystyka bezpośrednich i pośrednich odbiorców Projektu (zgodnych z wnioskiem) i ich rola, 

sposób zaangażowania w podejmowane działania:(Jeśli specyfika projektu nie zakładała zaangażowania poniższych grup – 

prosimy o wpisanie „nie dotyczy” przy wybranych kolumnach)
Uczestnicy bezpośredni: osoby, do których projekt był skierowany, które regularnie uczestniczyły w działaniach projektu Uczestnicy pośredni: osoby, 

które uczestniczyły w pojedynczych działaniach projektu, np. jako obserwatorzy, widzowie, goście etc.

Odbiorcy Liczba Charakterystyka Zaangażowanie (działania)

uczestnicy 

bezpośredni
10 osoby z Fundacji i pracownicy Schroniska

pomoc przy działaniach promocyjnych, montażu kojca, 

przygotowanie terenu
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uczestnicy pośredni 50

pracownicy Schroniska, PGK Sp.zo.oo, które 

prowadzi Schronisko, a które są 

zainteresowane losem zwierząt

pomoc przy koordynacji projektu

rodziny 

uczestników
0 nie dotyczy nie dotyczy

władze 

lokalne/samorządy

(jakie?)

0 nie dotyczy nie dotyczy

inne organizacje 

społeczne (jakie?)
0 nie dotyczy nie dotyczy

mieszkańcy 

(środowisko 

lokalne)

40211 mieszkańcy Szczecinka

osoby, które codziennie pojawiają się w Schronisku w sprawie 

adopcji, które wyprowadzają psy na spacer, które podziwiają 

efekty pracy Fundacji w Schronisku, które interesują się losem 

zwierząt i społeczności lokalnej

ośrodki kultury, 

ośrodki pomocy 

społecznej

0 nie dotyczy nie dotyczy

inne (jakie?) 0 nie dotyczy nie dotyczy

Rezultaty Projektu – przeprowadzone działania

Działania Liczba

konkursy zorganizowane w trakcie 

realizacji projektu
0

wystawy zorganizowane w trakcie 

realizacji projektu
0

spektakle i happeningi 

zorganizowane w trakcie realizacji 

projektu

0

festyny, pikniki, bale 

zorganizowane w trakcie realizacji 

projektu

0

szkolenia, warsztaty, wykłady 

zorganizowane w trakcie realizacji 

projektu

0

seminaria i konferencje 

zorganizowane w trakcie realizacji 

projektu

0

wycieczki dla uczestników 

projektu
0

wydane publikacje (książki, 

prezentacje multimedialne)
0

wyprodukowane filmy 0

koncerty 0

Ocena rezultatów Projektu – na ile planowane rezultaty zostały osiągnięcie

Rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Schronisko zyskało kojec. Umożliwi to godne życie dla zwierzaków, które kochamy.

Główne problemy napotkane w trakcie realizacji Projektu, ich przyczyny i zastosowane sposoby ich rozwiązania:

Fundacja nie napotkała większych problemów, poza niewielką nieterminowością ze strony dostawcy kojca. Minimalny konflikt i różnica 

zdań zostały błyskawicznie rozwiązane, a problem zażegnany.
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Czynniki, które w Państwa ocenie, sprzyjały realizacji Projektu:

Renoma marki Fundacji PZU oraz rzetelność, zaangażowanie i uznanie w regionie i w pewnych obszarach Polski Fundacji All For Animals.

Jeśli w realizacji Projektu pomagali Państwu partnerzy prosimy o ich wymienienie i wskazanie zakresu współpracy
(partnerzy wymienieni we wniosku i dodatkowi, nieprzewidziani w złożonym wniosku)

Partner Charakter współpracy

PGK Sp. zo.o.o koordynacja projektu

Proszę ocenić jak, Państwa zdaniem, układała się podczas realizacji projektu współpraca:

z lokalnymi władzami

5

z rodzinami odbiorców działań

5

z mediami

5

ze społecznością lokalną

5

Proszę ocenić na ile poniższe stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do Państwa organizacji:

Nasza organizacja zdobyła doświadczenie w realizacji projektów

5

Nasza organizacja stała się bardziej rozpoznawalna w środowisku lokalnym

5

Zwiększyliśmy skalę naszej działalności

5

Pracownicy naszej organizacji poszerzyli swoje kompetencje

5

Dzięki dotacji FPZU mogliśmy zatrudnić nowych pracowników

0

Doposażyliśmy naszą organizację (nowy sprzęt, materiały)

0

Udało nam się nawiązać nowe kontakty

0

Zainspirowaliśmy innych do działania (np. wolontariatu)

0

Nauczyliśmy się skuteczniej zabiegać o środki innych

5

Wkład własny niefinansowy:

dojazdy do Schroniska, wsparcie w zakresie doradztwa: prawnego (Schronisko przygotowuje się do wymogów, które wprowadza nowe 

rozporządzenie), pomoc w logistyce, dobór odpowiedniego miejsca do montażu kojca.

Co w Państwa ocenie można uznać za największy sukces Projektu?

Pomoc zwierzętom, które kochamy i zaszczyt możliwości partnerskiego działania z Fundacją PZU.
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Czy Projekt (lub jego część) będzie kontynuowany? Jeśli tak, to prosimy krótko opisać, główne działania, które planują 

Państwo przeprowadzić w najbliższym czasie. W jaki sposób kontynuacja Projektu będzie finansowana? Jakich 

partnerów zaproszą Państwo do współpracy?

Rozważamy w przyszłości zakup kolejnych kojców być może w Szczecinku, a być może w innych miastach przy pomocy partnerskiej czy 

to Ratujemy Zwierzaki (platformy ), czy dzięki uzyskanym grantom of fundacji przy grupach kapitałowych, jak PZU, Orlen, czy Lotto.

Raport medialny

Do Raportu Medialnego należy dołączyć: zdjęcia dokumentujące realizację Projektu (w wersji papierowej lub elektronicznej - na płycie CD), wycinki 

prasowe, ogłoszenia, plakaty, ulotki i inne materiały informacyjno-promocyjne nt. Projektu oraz w miarę możliwości nagrania z audycji radiowych i 

programów telewizyjnych, jeśli takie powstały, publikacje, filmy, prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, analizy itp. opracowane w trakcie 

realizacji Projektu, w przypadku publikacji na stronach www prosimy o podanie linków do tych publikacji. Do sprawozdania można dołączyć także inne 

załączniki, które pozwolą nam więcej dowiedzieć się o Państwa projekcie.

Publikacje medialne o Projekcie:
(prosimy o dokładną informację na temat artykułów i notatek prasowych (zarówno w prasie drukowanej jak i na stronach www), ogłoszeń, audycji 

radiowych i telewizyjnych związanych z realizacją Projektu)

L.p. Data publikacji Miejsce publikacji Tytuł publikacji

1 2022-09-28 portal Miasto z Wizją (Facebook)

Dziękujemy Fundacji All for Animals Pana Marcina 

Szymańskiego za ufundowanie nowego kojca dla piesków ! 

https://www.facebook.com/miastozwizja.szczecinek

W jaki sposób rozpowszechniano informację na temat Projektu wśród społeczności lokalnej

L.p. Data Miejsce Forma (plakat/ogłoszenie/ulotka)

1 2022-09-27 Facebook Schroniska w Szczecinku informacje z podziękowaniami

2 2022-09-27 Facebook Fundacji All For Animals informacje z podziękowaniami i zdjęciami

Sprawozdanie finansowe

1) Całkowity koszt w Tabeli nr 1 w kolumnie nr 3 musi być równy sumie kosztów całkowitych w Tabeli nr 4 w 

kolumnie nr 7 "Kwota wydatków kwalifikowanych sfinansowana ze środków Fundacji PZU". (Tab. 1 kol. 3 = 

suma w Tab. 4 kol. 7)

2) Całkowity koszt w Tabeli nr 1 w kolumnie nr 6 musi być równy sumie kosztów całkowitych w Tabeli nr 2 w 

kolumnie nr 3 oraz sumie kosztów całkowitych w Tabeli nr 4 w kolumnie nr 8 "Kwota rozliczana ze środków 

Dotowanego". (Tab. 1 kol. 6 = suma w Tab. 2 kol. 3 = suma w Tab. 4 kol. 8)

3) W Tabeli nr 4 data wystawienia dokumentu księgowego nie może być sprzed daty rozpoczęcia lub po dacie 

zakończenia realizacji projektu.

4) W tabelach należy wpisać pełne kwoty - z uwzględnieniem wartości groszowych, jeśli takie są. Kwoty nie 

mogą być zaokrąglane.
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5) W Tabeli nr 4 w kolumnie nr 6 "Pełna kwota brutto z dokumentu" musi być wpisana pełna kwota brutto z

CAŁEGO dokumentu księgowego (suma z faktury/rachunku), a nie z poszczególnych pozycji.

6) Zgodnie z Umową Dotacji można dokonać przesunięć pomiędzy pozycjami do wysokości 10% wartości pozycji 

budżetowej i nie większych niż 10% wartości dotacji. Przekroczenia większe niż 10% nie będą rozliczane.

Miejsce na wyjaśnienia, dodatkowe uwagi do sprawozdania:

Uwagi: Po przyznaniu dotacji, uległa zmianie cena kojca, która wyniosła 3180 PLN, o czym informowałem Fundację PZU. Nie uległ 

jednak zmianie wkład finansowy grantodawcy, który w całości został przeznaczony na ww. cel, czyli w kwocie 2350 PLN.

CAŁKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

Tabela numer 1 Koszty finansowe planowane i poniesione w ramach projektu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

L.p. Kategoria

Koszty 

planowane 

ze środków 

Fundacji 

PZU

Koszty 

poniesione 

ze środków 

Fundacji 

PZU

Różnica 

2-3

Koszty 

planowane 

w ramach 

wkładu 

własnego

Koszty 

poniesione 

w ramach 

wkładu 

własnego

Różnica 

5-6

Koszty 

planowane 

całkowite

Koszty 

poniesione 

całkowite

Różnica 

8-9

1.
Zakup kojca dla 

zwierzt z Ukrainy
2 350,00 zł 2 350,00 zł 0,00 zł 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł 3 040,00 zł 3 180,00 zł -140,00 zł

Suma kosztów 

programowych
2 350,00 zł 2 350,00 zł 0,00 zł 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł 3 040,00 zł 3 180,00 zł -140,00 zł

Suma kosztów 

administracyjnych
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Całkowity koszt 2 350,00 zł 2 350,00 zł 0,00 zł 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł 3 040,00 zł 3 180,00 zł -140,00 zł

Udział procentowy wkładu własnego we wnioskowanej dotacji 35,32

Udział procentowy kosztów administracyjnych w projekcie 0,00

Tabela numer 2 Koszty planowane i poniesione w ramach wkładu własnego

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

L.p. Kategoria

Koszty 

finansowe 

planowane 

w ramach 

wkładu 

własnego

Koszty 

finansowe 

poniesione 

w ramach 

wkładu 

własnego

Różnica 

2-3

Koszty 

planowane - 

wkład 

własny 

niefinansowy

Koszty 

poniesione - 

wkład 

własny 

niefinansowy

Różnica 

5-6

Koszty 

planowane 

całkowite 

spoza 

Fundacji 

PZU

Koszty 

poniesione 

całkowite 

spoza 

Fundacji 

PZU

Różnica 

8-9

1.
Zakup kojca dla 

zwierzt z Ukrainy
690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł

Suma kosztów 

programowych
690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł

Suma kosztów 

administracyjnych
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Całkowity koszt 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł

Tabela nr 3 Wykaz zewnętrznych źródeł finansowania Wkładu Własnego (inne dotacje, darowizny)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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L.p. Źródło Przeznaczenie
Kwota 

planowana

Kwota 

poniesiona
Różnica (4 - 5) Uwagi (wyjaśnienia różnic)

1. Darowizna

dołożenie 

wymagalnego 10% 

do pełnej sumy 

zakupu kojca

690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł
Różnica jest spowodowana wzrostem ceny kojca, o czym 

Fundacja informowała grantoddawcę.

Suma 690,00 zł 830,00 zł -140,00 zł

Koszty finansowe poniesione w ramach wkładu własnego 830,00 zł

Źródła finansowania spoza środków własnych organizacji 830,00 zł

Środki własne dotowanego 0,00 zł

Udział % źródeł finansowania spoza środków własnych organizacji 100,00 %

Tabela numer 4Zestawienie dokumentów księgowych faktury, rachunki dot. realizacji projektu

KOSZTY PROGRAMOWE

Numer i nazwa 

pozycji 

budżetowej wg 

budżetu z 

wniosku o 

dotację

Rodzaj i numer 

dokumentu 

księgowego

Nazwa towaru 

/usługi zgodna 

z nazw z faktury

Dziennik, 

Pozycja 

Księgowa

Data 

wystawienia 

dokumentu

Pełna kwota 

brutto z 

dokumentu

Kwota wydatków 

kwalifikowanych 

sfinansowana ze 

środków Fundacji 

PZU

Kwota 

rozliczana ze 

środków 

Dotowanego

Zakup kojca dla 

zwierzt z Ukrainy
FA/49/09/2022 kojec dla psa 1 2022-09-26 3 180,00 zł 2 350,00 zł 830,00 zł

Suma 3180 zł 2350 zł 830 zł

Suma kosztów programowych 2 350,00 zł 830,00 zł

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Numer i nazwa 

pozycji 

budżetowej wg 

budżetu z 

wniosku o 

dotację

Rodzaj i numer 

dokumentu 

księgowego

Nazwa towaru 

/usługi zgodna 

z nazw z faktury

Dziennik, 

Pozycja 

Księgowa

Data 

wystawienia 

dokumentu

Pełna kwota 

brutto z 

dokumentu

Kwota wydatków 

kwalifikowanych 

sfinansowana ze 

środków Fundacji 

PZU

Kwota 

rozliczana ze 

środków 

Dotowanego

Suma kosztów administracyjnych 0,00 zł 0,00 zł

Koszty całkowite

suma kosztów programowych

suma kosztów administracyjnych

2 350,00 zł 830,00 zł

Całkowity koszt projektu

3 180,00 zł
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- Sprzedawca
BogumiłDudzik flRMA
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
,,TRANSTAL*

Raciechowice 334

32415 Raciechowice
NIP: PL 681127351ó

tel: 122715150

nr FA/49l09l2022

Bank: Bank Spółdzielczy Mszana Dolna Nr rachunku: ó4-8808000ó-0010-001ó-22ó1-0003

Data wystawienia:

Data dostawy / wykonania usługi:

Odbiorca:

"ALL FoR ANIMALS. FInłDACJA MARCINA
SZ\,lvIAŃsKtEGo"

2022-09-26

2$2ż-09-26

Strona: tll

Nabywca:
,ALL F,OR ANIMALS. FUIYDACJA MARCINA
SZIMAŃ§KIEGo"

ul. Legnicka 25Bl4

70-134 Szczecin

MP: 9552410232

A§ rfi Anlmoll
tlltllcFr-ńotłnofodąe

zo zgodnośc z 9ryginolem
2a.Ą.zz-, t!wc,t, §44nłą..

dolo Dcop6

uI. Legnicka 25Bl4

70-134 Szczecin

NIP: 9552410232

Lp. Nazwatowaru/usługi Kod CN/ PKWiU Itość J.m. VAT Cena brutto Wartość

l kojec d}a psa

Forma płatności Termin Kwota Waluta

przelelv ż012-09-2'l 3 180.00 PLN

Mechanizm podzie|onej płatności

.S{in""s.,,...,- .93

F.**:ł A,łr -t-,

( - ' ?Zr,l Lł h,,.",,?6rs/oV tułA <4 i

h n;,^a, ą h.<pc,c 8?o ?LV .

23S |c PlV o^oz &-r*

Prezes zorzcłdU

Zapłacoto,. 0,00 PLN

Słou,nźe : tłz)t tvs. stł> tssiemłlziesi{lt PLN a{}/l{}il

Pozostaje dozapłaty; 3 180,00PLN

,,f,lłn,n Sz*-n,St*-
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Aleksandra Dudzik ł§_?.-p]-L_
Data odbioruPodpis osoby uprawnionej do wystawienia t'aktury

Colnarch ERP Optima. v- 2021 .0. l ,594. rrr klrrcza 50000l6458

Faktura VAT

3 l E0.00

Brutto
3 180"&0

1

Stawka

23%

Netto

3 180.00

vAT
Razem: 2 58537 594.63

W§tn: 23% ? §R5 17



Aleksandra Dudzik

Bogumił Dudzik FIRMA

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA 

"TRANSTAL"

Raciechowice 334

32415 Raciechowice

NIP: PL 6811273516

tel: 122715150

Faktura VAT

Data wystawienia:

nr FA/49/09/2022

2022-09-26

2022-09-26

Data dostawy / wykonania usługi:

 Sprzedawca

1/1Strona:

"ALL FOR ANIMALS. FUNDACJA MARCINA 

SZYMAŃSKIEGO"  

Nabywca: Odbiorca:

Bank: Bank Spółdzielczy Mszana Dolna   Nr rachunku: 64-88080006-0010-0016-2261-0003

"ALL FOR ANIMALS. FUNDACJA MARCINA 

SZYMAŃSKIEGO"  

NIP: 9552410232NIP: 9552410232

ul. Legnicka 25B/4ul. Legnicka 25B/4

70-134 Szczecin70-134 Szczecin

Nazwa towaru/usługi Wartość bruttoCena bruttoVATJ.m.IlośćKod CN/ PKWiULp.

szt1  3 180,0023 %1     kojec dla psa  3 180,00    

Forma płatności Termin Kwota Waluta

przelew 2022-09-27  3 180,00 PLN

Stawka Netto VAT Brutto

Razem:  2 585,37  3 180,00594,63

594,63W tym:  2 585,37  3 180,0023%

Mechanizm podzielonej płatności

Aleksandra Dudzik

Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru fakturyPodpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

PLN3 180,00Razem do zapłaty 

Słownie : trzy tys. sto osiemdziesiąt PLN 00/100

Zapłacono:   0,00 PLN Pozostaje do zapłaty:   3 180,00 PLN

Comarch ERP Optima, v. 2021.0.1.594, nr klucza 5000016458































28.O9,2022, 11:3O roundcube.ibe.pl (24B'1 x3507)

FUN*A§JA

?kłt;hń onia,.8i>.Ol,*Ł&.

160§A ll* RotPoUr§zEcHHl,[tllE wlzERuNKU

.ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na utrwalanie, obróbkę, powiełanie, wykorry§tfinis

irorpowszechnianie praez.,. zsiedzibą w ...t nr KRS (lub inny reiestr};0&0053778; nr NlP:5212628993,

nr REGON: Ot2?5645$

1. rnojego wizerunku, w tyrn głosu, jak równieź

Z" wizerunkumo_iegodziecka......,..,"..,,."..=..,,...,,..., wtymgłosu

w materiałach promocyjnych/informacyjnych prrygotowanych przez ..^ lfaz Fundację PZU we własnych

celach promocyjnych, informacyjnych, marketingu wlasnego i public relations Fundacji PZU" ti, dJęcia
imateńaly frlmowe dolrumantujące projekt pt. ..............#.._......|r.... r*ałzoraay w nłnach
proieful:,ł?asł"*13 jesa.ł 1Ćłł^, t"jec Ąr Szązciąt,vt -uuh 24nt W,+15,^

o2 Vlł^łt'tr "
Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowsrechnianie wizerunku, o którym rnowa w art,81 u§t. 1ustawy

r dńia ł lut€8o }994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodę ńa pr.etwaruanie danych

osobowych w postaci wizerunku w rozumieniu art. 6 u§t. l lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskięo

iRady {UĘ} 201s/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycrnych w łłiązku

żprzćtvrananiem danyrh osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych craz uchylenia

dyrektyry 95łl6i1!lE , i jest udzielone nieodpłatnie oraz jest niecgraniczone cza§owo i terytorialnie.

Ww. materiały i dane mogą zostać pr:ekazane do Fundacji PZU zsiedzibą w Warslawie, Xll Ędział
Gospodarcry Kra;ow€go Rejestru Sądowego do Rejestru §towarży§zeń, innych organizacił społ€cznych

izawodowych, fundacii oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pod nr KRS:

000@53??8; nr NlP: 5212628993, nr RE6ON: 012756450 {"Fundacia PZU"} w celach opisanych wyŻej-

Administratorarni danych osobowych są:

Fundacja PZU z siedzibą w Warszawie, lnformacje o pruetwa{zaniu danych osobowych rnoŻna enałeŹĆ na

§tronie intern€towij Administratora: www,fundaqiapzu.pl w eakładce ,,PoliĘka prywatnoŚci" oraz ,Dane

osobowe".

,". lmięi nazwisko ..;{J*",,., . .Vłr*ł

Data ipodpis ł*,,.3.-..?ł.:!.,,

https://roundcube.ibe.pll?_task=mail&_frame=1&_mbox=lNBOX&_uid=11599&_pań=4&_action=get&_extwin=1 1l1
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FtlN§AfiJs.

bt*ło*ło

zGoDA ls Rozpoll§zEctlt{lAlll§ lfl lz[RUlłxU

Ja niże.i podpisana/y wyrażam zgodę na utrwalanie, obróbkę, powielanie, wykorzystanie

irozpowszechnianie pnez.,. rsiedzibą w,.., nl KRS (tub inny rejestr):0000053778; nr NlP:5212628993,

nr RE6ON:012756450

t. mojąo wizerunku, w tym głosu, jak również

2. wizerunku mol'ego dziecka w tym głosu

w materiałach promocyjnych/informacy,inych przygotowanych przez _,. anz Fundację ?zu wę wlasnych

celach promocyjnych, informacyjnych, marketingu własnego i public relations Fundacji pzu, tj, zdjęcia

imateńaĘ filmowc dokumenttljące projekt pt. ..............,.fr......ą..... realizawany w ramach

ńiń'i.v;:4 j;ł; ' jań;'-ĘJ " śrLcr,la,^ - ł* atm( 7p.n.,La
ł t}Ą

Niniejsza zgoda §tanowi;eiwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ań, 8l ust, 1 usta$,y

z {nialt lutąo 1994 roku o prarivie autor§kim i prawach pokrewnych oraz zgodę na przetwarzanie danych

osobowych w postaci wizerunku w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlarnęntu €uropejskiego

iRady (UĘ) 30161679 z dnia 2? kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

zprłetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dYrektywy 95/a6lwE , ijest udzietone nieodplatoie oraz jest nłeogranicron€ cża§owo i te,ytorialnie,

ww, materiały idane mogą zostać przekazane do Fundacji pzu rsiedzibą w warszawie, xll wydział

Gospodarczy krajow§go Rejestru sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organiracii społecznych

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr kR§:

00000§3??8; nr Nlft 5212628993, nr REGoN: 012756450 {,,Fundacja PZU"} w celach opisanych wyże!,

Administratorami danych osobowych sąl

-.a.

Fundacja PZU z siedribą w Warszawie. lnforrnacje 0 pĘetwarzaniu danych osobowych można znaleić na

stronie internetowej Adfninistratora: www.fgndacjapł§.pl w zak{adce ,,Polityka prywatncŚci" oraz "Dane

osobowe".

Data i podpis fi,fi,lp.fl\.-

|,ł.,q

!ź

https://roundcube.ibe.pl/?_task=mail&_frame=1&_mbox=lNBOX&_uid=11599&*pań=3&_a6fi9n=gę{&_gxtwin=1 1l1









Lista linków do publikacji i wzmiankach o realizacji projektu:

https://allforanimals.net/zbiorki-publiczne/

https://www.facebook,com/m iastozwizia.szczeci nek

https ://www.facebook.com/sch roniskoszczeci nek

https://www.facebook.com/fu ndaciaa llfora n i ma ls

All For Animols
f Undocrq Mqdnq stymońsklcgo

70-13,| srcżffin. ul. L€gniqkq 25Bl4
NlP; 95524lm32 REGoN: 3ó59§Eó3l00000

tel.0048 óó8 229 0a3


