
FŁJ N DACJA

Sprawozdanie
Tryb pozakonkursowy

976s/vvPZ/2022

Nr umowy: 370/PZ/2022

Ęazwa ołganizacji: All For Animals. Fundacja Marcina

Szymańskiego

Nazwa projektu: Wspólnie z Fundacją PZU pomóżmy

nakarmiĆ bezdomne zwiezęta w Poznaniu

CąlkowiĘ finansowy kosż projektu: 10 000,00 zł

Kwota przyznanej dotacji: 9 000,00 zł

Data rozpoczęcia projektu= 2022,LLOL

Data zakończenia projektu: 2022. 1 1.30

Sprawozda nie merytoryczne

Daiałania arcalizowane w rąmach Projektu
(należy odnieść się do działań akre§onych w harmonogramie w l.)mowie Doaąi, jeai jakeś z zaplanowanych w Umowie działań nie zostało

zrealizowane, Iub było zrealizowane w innej formie, należy to wyraźnie zaznacryć i wyjaśnić)

Charakterystyka

społeczność skupiona wokół schroniska i

fundacji, pracownicy i zarząd

właściciel i obsługa sklepu realizującąo
zamówienia

nie dotyczy

Fundacja PZU

Rondo lgnacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

t: 22 582 23 06, 22 582 32 żI
m: fundacja@pzu,pl

Przeprowadzone działania promocyjne/ PR

promocja w mediach społecznościowych: na Facebooku i

Instagramie

§fukt działań (zmiana)

wypełnienie magazynu wysokiej jakości karmą poprawa warunków

bytowych, ułatwienie życia zwierzetom bezdomnym

Zaangażowanie (działania)

promocja, pomoc w realizacji zamówienia

pomoc w realizacji

nie dotyczy

Data Data
rozpoczęcia zakończenia 

PrzeProwadzone działania projektowe

2O22-I1-0' 2022-tI-30 zakup karmy dla zwierząt w Poznaniu

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

€el

pomoc zwiezętom bezdomnym

Do rozwiązania jakich konkretnych problemów przyuyniło się wdrożenie Projektu?
Poprawa stanu Schroniska w Poznaniu, zakup karmy i wypełnienie magazynu/ umożliwienie zwierzętom. głównie psom, kotom i królikom

normalnego i godnąo zycia w warunkach schroniskowych,

RezuItaĘ Projektu -charaktery§tyka bezpośrednich i poŚrcdnich odbiorców Projektu (zgodnych z wnioskiem) i ich rola,
sposób zaangażowania w podejmowane działanial(Jeśli specyfika proiektu nie zakładała zaangażowania poniżsrych grup -
prosimy o wpisanie ,,nie doĘczy' przy wybłanych kolumnach)
Uczestnicy bezpoŚredni: osoby, do których projek był skierowany, które regularnie uczestniczyĘ w działaniach projektu Uczestnicy pośredni: osoby,

które uczestniczyĘ w pojedync4ch działaniach projelćtl, np, jako obserwatorzy, widzowie, goście etc.

Odbiorcy

uczestnicy
bezpośredni

ucze§tnicy
pośredni

rodziny
uczestników

30
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władze
lokalne/samorządy 0 nie dotyczy nie dotyczy

fiakie?)

inne oroanizacie
__ _: __ 0 nie dotyczy nie dotyczy

społeczne fiakie?)

mieszkańcy
(środowisko 0 nie dotyczy nie dotyczy

lokalne)

ośrodki kultury,
ośrodki pomocy 0 nie dotyczy nie dotyczy

społecznej

inne fiakie?) 0 nie dotyczy nie dotyczy

RezultaĘ Projektu - przepnowadzone działania

Działania

konkurcy zorganizowane w trakcie
realizacji projektu 0

wystawy zorganizowane w trakcie 
0

realizacji projektu

spektakle i happeningi
zorganizowane w trakcie realizacji 0

projektu

fesĘny, pikniki, bale
zorganizowane w trakcie realizacji 0

projektu

szkoIenia, wa rsźaty, wykłady
zorganizowane w trakcie realizacji 0

projektu

seminaria i konferen§e
zorganizowane w trakcie realizacii 0

projektu

wycieczki dla uczestników
projektu

wydane publikacje (książki, 
0

prezentacje multimedialne)

wyprodukowane filmy 0

koncerty

Ocena rezultatów ProjeKu - na ile planowane rezultaty zostały osiągnięcie
Wszystkie założenia zostały zrealizowane pomyślnie, zwiezaki otrzymały świetnej jakości karmę,

Główne problemy napotkane w trak€ie rea|izacji Projektu, ich plzycryny i zastosowane sposoby ich rozwiązania:
Fundacja nie napotke*a probl+nów. Realizacja projektu pzebiegała Ęekc}i:yjnie.

Crynniki, lGóre w Państtva oc€nie, sprzyjaĘ realizacji ProjelGu:
Marka FundĘi PZU oraz doświadczenie przy realizagji podobnych projektow,

Jeśli w realizacji ProjeKu pomagali Państwu pańneny prosimy o ich wymienienie i wskazanie zakresu współpracy
(partnerzy vvymienieni we wniosku i dńatkowi, nieprzewidziani w złożanym wniosku)

Partner

consilia service

Charakter współpracy

Pomoc w realizaqi zamówienia
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schronisko w poznaniu Pomoc marketingowa, promocyjna

Proszę ocenić jaĘ Państwa zdaniem, układała się podczas rcalizaqii projektu współpraca:

z lokalnymi Władzami
0

z rodzinami odbiorców działań
0

z mediami
0

ze §połeciznoŚcią lokalną
5

Proszę ocenać na ile poniższe sturierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do Państwa organizacji:

Nasza organizacja zdobyła doświadczenie w realiza§i projelGów

5

Nasza organizacja stała się bardziej nozpoznawa|na w środowisku lokaInym
5

Zwięksryliśmy skalę na§zei działalności
5

Pracown icy naszej orga nizacji poszeĘyli swoje kom petenqe

5

Dzięki dotacji FPZU mogliśmy zatrudnić nowych pracowników
0

Doposażyliśmy naszą organizację (nowy sprzęĘ materiały)
1

Udało ńam slę nawiązaĆ nowe kontakty
4

ZaĘns$łwałiśmy inrryeh do dzi*anie (np. urobnteriet*}
2

Naugyliśnay §Ę §kuĘentai abiegąć o środH innysh
2

Wkład własny niefinansowy:
Dojazdy oraz pomoc w kompletowaniu i realizowaniu zamówienia karmy

Co w Pańshra ocenie można uznać za największy sukces Projektu?
Pomoc zwiezakom i to, że nawet będąc bezdomnel mogą mieć nieco lepsze źycie.

Czy Projekt (lub jego część) będzie konĘnuowany? Jeśli taĘ to prosimy kńtko opisać, główne działania, które planują
Fańshłło przeprowadzić w nalbłiżsrym (uasle. tlf jaki sposób, lronffiuaeja fojettfrt Ędzic ftnansovrana? Jakieh
paftnerów zaproszą Państwo do współpracry?

PlanujemywdalszymciąguzaopatrywaćSchroniskowPoznaniuwkarmęiubiegaćsięodotacjęidofinansowaniazFundacjiPZUoraz
innych podmiotów.

Strona: 3 z 6



Raport medialny

Do Rapońu Mdialnego należy dołątzaĆl zdjęcia dokumentujące realizaqę Projektr (w wercji papiercWej lub elektronicznej - na płycie cD), wycinki
prasowe, ogłosz€nia, Plakaty. ulotki i inne materiały informaryjno-promocyjne nt. Projektu oraz w miarę możliwości nagrania z audycji radiowych i
programów telewizyjnych, jeŚli takie powstaŁ publikaqie, filmy, prezentacj€ muItimedialne, scenariusze zaj$, analizy itp. opracowane w trakcie
realizacji Projektu, w prrypadku publikacji na stlonach www prosimy o podanie Iinków do Ęch publikacji, Do sprawozdania można dołączyć także inne
załączniki, l€óle pozwo!ą nam Hięcej dorfliedzieć sĘ o Państwa projekcie.

Publikacje medialne o Projekcie;
(praimy o dakładnąinformaĘę na taaat ałźykułólł i nobtek piaaawrlń (zarółno uł prasie drukawanej jak i na strcrłach waw), og,Łxzń, audycji
radiowych itelewizyjnych związanyń z realizają PĘektu)

L,p. Data publikacji

I ż022-11-05

2 2022-1i-05

3 2022-11-05

Data

2022-I1-o5

Miejsce

Instagram, Facebook Schroniska dla zwieruąt w

Poznaniu, Facebook Fundacji All fur Animals

Forma (plakat/ogłoszenie/ulotka)

posty, zdjęcia, wzmianki, oznaczenia

Miejsce publikacji Tytuł publikacji

Instagram Schroniska dla zwierząt w Poznaniu "Dziękujemy za paletę dobroci"

Facebook Fundacji All For Animals "I tak oto paleta karmy dotarła do Poznania"

Facebook Schroniska dla zwieźąt w Poznaniu "Dziękujemy za paletę dobroci"

W jaki sposób rozpowszechniano informację na temat Projektu wśród społeczności lokalnej

L.p.

Sprawozdan ie fi na nsowe

1) Całkowity koszt w Tabeli nr t w kolumnie nr 3 musi być równy sumie kosztów całkowitych w Tabeli nr 4 w
kolumnie nr 7 "Kwota wydatków laralifikowanych sfinansowana ze środków Fundacji PZU", (Tab. l ko|. 3 =
§Uma sv Tab.4 kat 7)

2) CałkowlĘ koszt w Tabeli nr 1 w kolumnie nr 6 musl być równy §umle kosztów całkowlĘch w Tabeli nr 2 w
kolumnie nr 3 oraz sumie kosztów €ałkowitych w Tabeli nr 4 w kolumnie nr 8 "Kwota rozliczana ze środków
Dotowanego". (Tab. 1 kol. 6 = §uma wTab. 2 kol 3 = suma wTab. 4 kol. 8)

3) W Tabeli nr 4 data vuystawienia dokumentu księgowego nie może być spned daĘ rozpoczęcia tub po dacie
zakończenia realiza§i projektu.

4) W tabelach należy wpisać pełne kwoty - z uwzględnieniem waftości groszowych, jeśli takie §ą. Kwoty nie
mogą być zaokrąglane.

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 poryqi.

6) Zgodnie z Umową Dota§i można dokonać przesunięć pomiędzy porycjami do wysokości 1oo/o waftości pozycji
budżetowej i nie więksrych niż 10o/o waftościdota§i. Przekroczenia większe niżLOo/o nie będą rozliczane.
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Miejsce na wyjaśnienia, dodatkowe uwagi do sprawozdania:

CAŁKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

Tabela numer 1 KoszĘ finansowe planowane i poniesione w ramach projektu

1.

L.p. Kategoria

L.p. Kategoria

1. Zakup karmy

suma kosztów
programowych

suma kosztów
administracyjnych

CałkowiĘ koszt

Koszty Koszty
planowane poniesione

ze środków ze środków 
Różnica
2-3Fundacji Fundacji

Pzv Pzu

Koszty Koszty
finansowe finansowe
planowane poniesione Różnica

w ramach w ramach 2-3

wkładu wkładu
własnego własnego

1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

1 OO0,00 zł 1 000.00 zł O|O0 zł

0,0O zł 0,00 zł 0,00 zł

1 O00,0O zł 1 000,00 zł 0,0O zł

5. 6. 7.

Koszty KoszĘ
planowane poniesione 

Różnica
w ramach w remach 5ówkładu wkładu
własnego własnego

1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,0O zł

0,0O zł 0,00 zł 0,00 zł

1 000,00 zł 1 000,00 zł o,00 zł

Koszty Koszty
planowane - poniesione 

Różnicawkład wkład 5ówłasny własny
niefinansow1 niefi nansow1

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,0O zł 0,00 zł 0,0O zł

0,0O zł 0,0O zł 0,0O zł

0,0O zł 0,00 zł O,aO zł

Koszty Koszty 
Różnica

planowane poniesione

całkowite całkowite 84

10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł

10 000,00 zł 10 0O0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł QOO zł 0,00 zł

10 000,00 zł 10 000,00 zl 0,00 zł

l1,11
0,00

8.

Koszty
planowane
całkowite
spoza
Fundacji
Pzu
1 000,00 zł

1 O0O00 zł

0,00 zł

1 oo0,00 zł

9, 10,

KoszĘ
poniesione
całkowite Różnica
spoza 8s
Fundacji
PzU

1 000,00 zł 0,00 zł

1 000,00 zł 0,0O zł

0,00 zł 0,0O zł

1 000,00 zł 0,0O zł

8.3.ż.

zakup karmy 9 000,00 zł 9 000,00 zł 0,00 zł

Suma kosztów 
9 ooo,00 zł 9 000,00 zł o,o0 zł

programowych

Suma kosztów 
0,00 zł 0,oo zł o,oa zł

administracyjnych

CałkowiĘ koszt 9 000,00 zł 9 000,00 zł 0,00 zł

Udział procentowy wkładu własnego we wnioskowanei dotacji

Udział procentowy kosztów administraryjnych w projekcie

Tabela numer 2 Koszty planowane i poniesione w ramach wkładu własnego

1. 7. 3. 4. 5. 7.

Tabela nr 3 Wykaz zewnętrznych źńdeł finansowania Wkładu Własnego (inne dotacje/ darowizny)

1. 2. 3, 4. 5.

L.p, źródło przeznaczenie :::::_ ::_::,^_^planowana ponleslona

Suma 0,00 zł 0,0O zł

Koszł finansowe poniesione w ramach wkładu własnego

Źródła finansowania spoza środków własnych organizacji

Środki własne dotowanego

udzitał olo źródeł finansowania spoza środków własnych organizacji

6. 7.

Różnica (4 -

;; 
--' Uwagi (wyjaśnienia różnic)

0,0O zł

1 000,00 zł

0,00 zł

1 0oo,00 zł

0,00 o/o

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

KosZTY PRffiRAFłosiE
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Kwota wydatków
kwalifikowanych
sfinansowana ze
środków Fundacji
PzU

środków
Dotowanego

i
}

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Koszty całkowite
suma kosztÓW programowych

suma kosztÓW administracyjnych

Całkowity koszt projektu

10 0o0,oo zł

AllFor Animols
f Undq€|c Mqtclnq srynońiltlego

7o.134 szclecin, ul. Lggnicko 25Bl4

NlP: 95524lm32 REGoN: 3ó5958ó3100000

te|.0048 6ó8 229 043

9 OOQOO zł 1 OO0,0O zł

Pteze5 ZorzqdU
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Numer i nazwa

11cji Rodzaj i numer Nazwa towaru Dziennik,
budżetowei wo_ "_ - - dokumentu /usługi zgodna Fozycja
budżetu z księgowego znazw zfaktury Księgowa
Wnlosku o

dotację

Faktura vat rala ala.1:1w,

korow l krolll(ow
zakup karmy sprzedaży FS 1

23lHAK!t0l2022 
W scnronlsKu W

PoZnanlu

Suma

Suma kosztów programowych

pełna kwota
brutto z
dokumentu

10 000,00 zł

1000 zł

1 000,00 zł
1,,--....-*-

Data pełna kwota
Wystawienia brutto z
dokumentu dokumentu

-1

Kwota wydatkóW
kwalifikowanych
sfinansowana ze
środków Fundacji
PzU

0,00 zł

Kwota
rozliczana ze
środków
Dotowanego

0,00 zł



cENTRuM 8 tnęa
ZOO|ogiczne

Centrum ZOOlogiczne ŁAPA - Rondo Hakena Park
ul. Południowa 18" 71-00l Szczecin
te!. 534 544 613

hakena@centrumlapa,pl
fb.com/lapa.hakena

Sprzedawca

Consilia Service Angelika Wysługocka
Widok 4, 72-003 Dobra
NlP: 8513045420
BDO: 000480718
lNG BANK ślĄsxl
93 1050 1559 1000 0091 1738 9321

All tor Animols
'Ultdoclo 

t Glno §rymońrtĘo
zo zgodność z oryginolem.
O1,1ż.b22..

frló

Nabywca

All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego
Legnicka 25Bt4 ,70-134 Szczecin
NlP: 9552410232

Faktura VAT sprzedaży FS 23/HAK/1 012022
do zamówienia: FP 512022

Miejsce sprzedaży Dobra

Data zakończenia dostawy 28-,l0-2022

Data wystawienia 28-10-2022

LP Nazwa llość cena netto Rabal
l%1

Wańość
netto

VAT
1%1

Wańość
vAT

Wańość
brutto EAN

1
Karma dla psów, kotów i królików w
schronisku w poznaniu 1,000 szt 9 259,26 0,00 9 259,26 o 740,74 10 000,00

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT wańość netto Kwota VAT wańość brutto
Stawka VAT 8% 9 259,26 740,74 10 000,00

Wystawił(a): I Marcin Wysługocki

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Razem: 9 259,26 740,74 10 000,00

Razem do zapłaty; 10 000,00 PLN
Słownie do zapłaty: dziesięć tysięcy PLN

Zapłacono: 10 000,00 PLN

10 000p0 PLNZapłacono przelewem

Odebrał(a): t/,,{cncią § 1no"rsĄ

Podpi§ osoby upoważnionej do odbioru faKury VAT

§ir,tln 9§Lla,uo

Crv\>-L l_.,,tĄ,V
(

ś

će g|,-./to" funńo'6,' ?2V

Tua,},łr': W feu Ąnim4
u l.^voc,b śOOO Pr-N l uz3sL<c"ą)

LI hnzocrc ĄtlOO Pt rll

fqfiacjo Morcin95zymań5kiego

, //4aa4 ZWóą
U- Motclnffiońskl

Atl For Anii:łmls

Preżes żorzqdU
|el. aD4B 6ć8 229 oĄ3

lnsERT nexo, lnsERT S.A, Wrocław



CENTRUM ,S, Łłpn
Zoologiczne

Gentrum ZOOlogiczne ŁAPA - Rondo Hakena Park
ul. Południowa 18,71-00l Szczecin
tel. 534 544 613

hakena@centrumIapa.pl
fb.com/lapa.hakena

Dostawca

Consilia Service Angelika Wysługocka
Widok 4, 72-003 Dobra
NlP:8513045420
BDO:000480718
lNG BANK Śl4sxl
93 1050 1559 1000 0091 1738 9321

Miejsce wystawienia Dobra

Data wystawienia 28-10-2022

All For Anlmolr
lU.tdoclo todno tłmofiJ{c

zo zoodność z oryoinolem
Ol.tt.Dzz-- r//jzl ą

dolo u rodqŁ,

Odbiorca

All Fo1 Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego
Legnicka 25Bl 4, 7 0-'134 Szczecin
NlP: 9552410232

Wydanie zewnętrzne WZ 20539/HAl(1 al2022 oryginał
dodokumentu::;i#J,'!:r'::^;:nia28-10,2022

LP Nazwa llość
1 Brit Care Medium 12kq 84,000 kg

Brit Care Endurance 12kq 4,000 szt
a Royal Canin Veterinaty Gastro Moderate 85g 48,000 szt
4 Dolina Cat 4009 Łosoś '154,000 szt
Ę Dolina Cat 4009 puszka Jagnięcina '126,000 szt
cl Dolina Cat 400g Kaczka 20,000 szt
7 T|VO Specjał królika 1kg 1 2,000 szt
8 TlVo Sianko dla niejadków 5009 24,000 szt
o VLC Complete Cuni Adult 8kg 8,000 kg

Uwagi:

Wystawił(a): I rUarcin Wysługocki

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia WZ

Odebrał(a): I r/,(lt- cią 37-1ta2a,gą,

Podpis osoby upoważnionej do odbioru WZ

Jóoo ?t N o,ąL )^ł,L§- 6^,-ę" tW< r9- Ą n in,> ! l"o o,e 4ooo pLą,

mols

PreZe5 żorZqdU
iel.0048 óóB 229 043

lnsERT nexo, lnsERT S,A, Wrocław 1l1
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Publikocio informocii o reqlizociiptoieklu poiqwiłq się no:

l. profilu Schronisko w Poznoniu no Focebooku

hitps ://www.f ocebook.com/schronis ko.d lo.anriezot. pozno n

2. profilu Schronisko w Poznoniu no lnstogromie

h tt ps : //www. i n s to g ro m . c o m /s c h ro n is ko. p ozn o n /

3, profilu Fundocji All For Animols no Focebooku i no jejstronie.

https ://www.f ocebook.com/f undocjoollforonim ols

www.ollf oro ni mols.net

All For Animols
flndoclo Mo.clno slymoń3klogo

7&l34 s.cżecin, Ul, lagnicko 25Bl4
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