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Warszawa, 31 stycznia 2015 r.
  

Ministerstwo Administracji  i Cyfryzacji  

Departament Administracji Publicznej 
ul. Królewska 27 
00-060 Warszawa 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA MINISTRA SPRAW 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI NR 121/2014 Z DNIA 3 MAR CA 2014 r.  

 

I.  PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRK Ę PUBLICZNĄ: 

Fundacja „Zwierzęca Polana” z siedzibą w Warszawie ul. Umińskiego 16 lok. 41, 03-984 
Warszawa, KRS: 0000432119, NIP: 525-25-45-894, REGON: 146284323.  Tel. 504-000-424, 
e-mail: fundacja@zwierzecapolana.org  

II.  ZEZWOLOENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ I  
ORGAN WYDAJĄCY:  

Decyzja administracyjna Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji nr 121/2014 z dnia 3 
marca 2014 r. Departament Administracji Publicznej. 

III.  CEL, TERMIN ORAZ SPOSOBY PROWADZENIA ZBIÓRKI 
PUBLICZNEJ:  

Celem zbiórki publicznej było pozyskanie funduszy na rzecz działalności w zakresie pomocy 
zwierzętom i przeciwdziałania bezdomności zwierząt poprzez zapewnianie opieki 
weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji oraz 
zapewnienie zwierzętom czasowego schronienia.. Zbiórka publiczna prowadzona była na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 3 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w 
następującej formie: 

Zbiórki w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 59 1160 
2202 0000 0002 2475 6114 
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Zbiórka za pomocą dobrowolnych wpłat na specjalne konto prowadzona była głównie za 
pośrednictwem Internetu na stronie prowadzonej przez Fundację www.zwierzecapolana.org , 
poprzez funpage na www.facebook.pl . Zbiórka była ogłaszana również za pomocą ulotek 
rozdawanych podczas wydarzeń i imprez, w których uczestniczyła Fundacja. Wpływy na 
konto były księgowane i wydatkowane zgodnie z wydaną decyzją. Fundusze zostały 
wydatkowane w całości w okresie od 3 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku  zgodnie z 
celami statutowymi i wydaną decyzją.  

Przychód z dobrowolnych wpłat na konto 

SUMA: 31 597,76 
 

IV.  ROZLICZENIE ZEBRANYCH ŚRODKÓW: 

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano: 

- środki w formie dobrowolnych wpłat na konto w wysokości 31 597,76 (słownie: 
trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt sześć 
groszy) 

ŁĄCZNY PRZYCHÓD ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ wyniósł : 31 59 7,76 (słownie: 
trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy 

Poniższa tabela prezentuje wpływy z zbiórki publicznej: 

Forma zbiórki Przychód (zł) 
Dobrowolne wpłaty na konto 31 597,76 

Łączny przychód ze zbiórki publicznej  31 597,76 
 

Środki pieniężne wykorzystane zostały podczas trwania zbiórki oraz w pierwszym miesiącu 
rozrachunkowym po jej zakończeniu (styczeń 2015 r) na opiekę nad zwierzętami, leczenie 
zwierząt porzuconych lub chorych, na zwierzęta zabrane ze schronisk do domów 
tymczasowej opieki. W pierwszym miesiącu rozrachunkowym po zakończeniu zbiórki 
(styczeń 2015 r.) została wydatkowana pozostała kwota, tj. 0,07 zł 

Środki pieniężne wydatkowane zostały zgodnie z wydanym zezwoleniem na: 

- leczenie zwierząt, leki i opiekę weterynaryjną: 18 910,28 zł 

- wyżywienie zwierząt: 1 214,45 zł 

- zapewnienie zwierzętom czasowego schronienia: 11 399,96 zł 

Łączna kwota wydatków: 31 524,69 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia 
cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) 
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V. INFORMACJA DODATKOWA O WYDATKOWANIU ZEBRANYCH 
ŚRODKÓW: 

Zebrane środki wydatkowane były na zapewnienie bezpośredniej opieki zwierzętom 
pozostającym pod opieką Fundacji. Celem działania Fundacji była działalność w zakresie 
ekologii i ochrony zwierząt, oraz edukacji, oświaty i wychowania w szczególności związanej 
z opieką nad zwierzętami, ochroną zwierząt, regulacją rozrodu zwierząt i poprawienia 
warunków życiowych zwierząt w Polsce. Działania skupiały się przede wszystkim na 
ochronie bezdomnych psów i kotów. Angażując wolontariuszy w działania, Fundacja 
wspierała schroniska dla bezdomnych zwierząt, m.in. kontynuując w tym zakresie umowę z 
Urzędem Miasta w Żyrardowie na prowadzenie wolontariatu w schronisku miejskim. 
Fundacja udzielała pomocy zwierzętom bezdomnym przebywającym w schroniskach, 
przytuliskach oraz na ulicy. Pomoc w tym zakresie polegała na wsparciu finansowym, oraz 
leczeniu zwierząt, które nie miały odpowiednio zapewnionej pomocy, oraz znajdowały się na 
ulicach w godzinach wieczornych, w weekendy i święta, poza godzinami pracy urzędów 
miejskich i gmin odpowiedzialnych za odłów bezdomnych zwierząt. Fundacja 
przeprowadzała również liczne interwencje przy współpracy z właściwymi instytucjami 
państwowymi i samorządowymi w celu ujawniania i ścigania przestępstw w postaci znęcania 
się nad zwierzętami. Zwierzęta trafiające pod opiekę Fundacji były leczone, 
sterylizowane/kastrowane, szczepione, chipowane i wydawane do adopcji. Fundacja również 
organizowała koncerty, spotkania i benefity podczas których agitowała o pomoc na leczenie 
zwierząt porzuconych lub chorych, odebranych właścicielom w wyniku interwencji lub 
zabranych ze schronisk do tzw. domów tymczasowej opieki. Fundacja prowadziła społeczne 
akcje edukacyjne dotyczące praw zwierząt oraz akcje profilaktyczne upowszechniające ideę 
sterylizacji i kastracji zwierząt domowych. Fundacja wspierała zbiórki karmy, środków 
profilaktycznych przeciw pasożytom, obroży i smyczy oraz innych potrzebnych w domach 
tymczasowych lub schroniskach rzeczy. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 
2014 roku Fundacja przyjęła 31 kotów i 157 psów z czego 117 psów i 29 kotów trafiło do 
adopcji. Fundacja poddała sterylizacji 17 kotów i 51 psów, oraz dokonała 76 zabiegów 
weterynaryjnych, z czego 5 ratujących życie. Dzięki zebranym środkom z przeprowadzonej 
zbiórki publicznej udało się od 3 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundacji przyjąć 
pod swoją opiekę 3 koty i 16 psów z czego 10 psów i 3 koty trafiły do adopcji. Dzięki 
zebranym środkom udało się pokryć 11zabiegów weterynaryjnych podopiecznym Fundacji, w 
tym 3 zabiegi ratujące życie. W okresie od dnia 3 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 
roku Fundacja dzięki zbiórkom poddała sterylizacji i kastracji 16 psów i 3 koty. W okresie 
zbiórki przeprowadzonych zostało 20 zbiórek celowych na psy i koty. 

VI.  ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: 

Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej wyniosły 155 zł (słownie: osiemset sto 
pięćdziesiąt pięć złotych) i pokryte zostały ze środków własnych Fundacji oraz ze środków 
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pozyskanych ze zbiórki publicznej. Udział kosztów w stosunku do łącznego przychodu ze 
zbiórki publicznej wynosił 0,5% 

L.p. Wydatek 
Sposób pokrycia 
kosztów Koszt (zł) 

1 Opłata skarbowa za wydanie 
decyzji na zbiórkę publiczną 

Środki własne 
82,00 

2 
Opłaty i prowizje związane z 
prowadzeniem konta i przelewami 
na cele zbiórki publicznej 

Środki pozyskane ze 
zbiórki publicznej 73,00 

SUMA (zł) 155,00 

 

VII.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: 

Ogłoszenie wyników przeprowadzonej zbiórki publicznej zamieszczone zostanie w dniu 31 
stycznia 2015 roku na stronie internetowej Fundacji Zwierzęca Polana pod adresem: 
www.zwierzecapolana.org 

 

Prezes Fundacji        Vice-Prezes Fundacji 

 

Aleksandra Grynczewska      Urszula Harasim 

 

 


