
29.01.2023, 17-.20 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

Numer zbiorki 2021l1loR

Ministerstwo Administracj i
iCyfryzacji

sprawozdanie ze §posobu rozdysponowania zebranych
ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiórek już prueprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe Sprawozdanie
częściowe

Okres sprawozdawczy Od 2022-01-01 do 2a22-12-31

Nazwa zbiórki zbiorka na opiekę weterynaryjną i suplementy diety dla zwierzątw Barwicach

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

All ForAnimals., Fundacja Marcina Szymańskiego

wwr,v, a l lfora n i ma ls. n et

strona www

4. osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

ll, lnformacja o wYsokoŚci i rodzaju rozdysponowanych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym

2. Cele, na które
wydatkowano środkiw

https://epuap.gov.pl/warehouseifeDocConten t?id=231o65443&type=EPUAP XML

0,00 PLN

allforanimals@firma.pl,.



Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowch

4, Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

sprawozdawczym, które zostały półryte zzebńnych ofiar
1. KoszĘ rozdysponowania ofiar zbiórki pubticznej ogółem

(Kaszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6J

2, Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar

3. koszĘ kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lv. podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocConten t?id=231065443&type=EPUAP XML 2l2

29,01,2O23, 17:20

okresie



29,01,2023, 17:16 S prawozdanie z przepr ow adzonej zbiórki pu bl icznej

202111loR

M i n isterstwo Adm i nistracj i
iCyfryzacji

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formulan wypełnia się dla zbiÓrek juŻ przeprowadzonych, jak ńwnież dla tych, które trwają dfużej niż rok za

kpżdy dmiesięczny okres

Okres sprawozdawczy Od 2022-07-01 do 2a22-12-31

Nazwa zbiórki zbiorka na opiekę weterynaryjną i suplementy diety dla zwieząt w Barwicach

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki pub|icznej

All ForAnimals.. Fundacja Marcina Szymańskiego

3. Dane do kontaktu

wwwallforanimals.net

Strona Wi|.i\,v

4. osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

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

,1. Suma zebranych środków pienięznych

2. Kategorie i ilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowych

https://epuap.gov.pl/warehouseifeDocContent?id=23106527 &type=EPUAP-XML



29.01,2023, 17:16 Sprawozdanie z pzeprowadzonej zbiórki publicznej

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

lll, lnformacja o WYsokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiórki puuli"o,ffirr""i"
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebrinych ofiar

1. Koszty zbiórki publicznej ogółem

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

2. Koszty związane z organizaĄą zbiórki: koszty skarbon, idenĘfikatorów,
wykorzystanie sprzętu itp.

3, koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki

4. Koszty administracyjne

7, Dodatkowe informacje o
kosztach

lv, podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=231065274&type=EPUAP XML 2l2



29.01"2023, 16:37
Sprawozd a n ie z przepr ow adzon ej zbió rki p u bl icznej

2021l1169loR

Mi nisterstwo Administracji
iCyfryzacji

Sprawozdan ie z przeprowadzonej zbiórki
Formularz wypełnia się dta zbiórek już przeprowadzonych, jak ńwnież dla tych, które trwają dłużej niż rok za

Ęażdy 6-m ies i ę czny o kre s

Okres sprawozdawczy Od 2a22-07-01 do 2022-12-31

Nazwa zbiórki organizowanie materiałów ideologicznych do walki o prawa i życie zwierząt orazwspółpraca z organami ścigania

l, Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

All ForAnimals. Fundacja Marcina Szymańskiego

3. Dane do kontaktu

4

Nr lokalu

szymanski_marci n@poczta.onet. pt

e_mail

www.allforanimals. net

strona y/WW

4, osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Szymański
NaZwisko

Legnicka

Uiica

668229043

Nr telefonu

ll. lnformacja o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozda wczym
,1. Suma zebranych środków pienięznych

2. Kategorie i ilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowych

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=23'l063643&type=EPUAP XML



29.01,2023, 16:37
Sprawozda n ie z przeprow adzonej zbiórki p u bl icznej

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach / okresie sprawozdawczYm skarbonki Fundacji nie zostały rozmieszczone,w związkuczym nie zdołaĘ się jeszcze zapełnić,

§łl;T*:?ilH5:Io,",*tóre zostały pokryte z zebrlny"r, 
"ii".. 

-

1. Koszty zbiórki pubticznej ogółem
(Koszty ogclłem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)

fł[" fifi3:?§_i"",1fl: 
nizacj ąz b i ó rk i : kos zty s ka rb o n, i o 

" 
n tyn t"il.rł

3, koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczące; zbiorN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

Y":}ffiŁYJ$:i'Sń::=J$"skarbonki Fundacji nie zostały rozmie$zczoHe, w związku

lv, podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

hftps://epuap.gov.plĄvarehouse/feDocContent?id=231063643&type=EPUAP 
XML

2l2


