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          Warszawa, 01.05.2015r. 
 
 
 
 

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej 
 
 

Fundacja Adopcje Malamutów przeprowadziła w okresie od 01. marca 2014 roku do 
 04. lutego 2015 roku zbiórkę publiczną na terenie kraju działając na podstawie zgody 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 78/2014 z dnia 06. lutego 2014 roku. 

 
 Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę 

 
Fundacja Adopcje Malamutów 
ul. Krotoszyńska 13 
61-315 Poznań 
 
Osoba odpowiedzialna za zbiórkę publiczną: 
Agnieszka Wojtków 
 

 Suma zebranych środków pieniężnych 
 
- 8634, 88zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt 
osiem groszy) 
 

 Formy zbiórki publicznej  
 
- dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy: 49 1500 1054 1210 5008 4456 0000 
 
Wysokość datków zebranych poprzez dobrowolne wpłaty na powyższy rachunek 
bankowy: 6009, 26 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia sześć 
groszy). 
 
- zbiórka datków do puszek kwestarskich 
 
Wysokość datków zebranych do puszek kwestarskich: 2625, 62 zł (dwa tysiące 
sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) 
- zbiórka darów rzeczowych: brak 
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 Rodzaj i ilość ofiar w naturze: 
- brak 

 
 Koszty organizacji zbiórki publicznej 

 
- koszt skarbon: 136, 69 zł (słownie: sto trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt 
dziewięć groszy) 
Wszystkie zakupione skarbony zostały wykorzystane podczas zbiórki publicznej. 
 
- koszty administracyjne: 100zł (słownie: sto złotych) 
Koszty administracyjne to opłaty pobierane przez bank prowadzący rachunek: opłaty 
za wyciągi, prowizja za obsługę rachunku. 
 

 Informacje o rozdysponowaniu środków pieniężnych: 
 
- kastracja, sterylizacja, leczenie psów przebywających pod opieką Fundacji: 5774,99 
zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych) 
 
- zakup karmy dla psów: 334, 55 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery złote i 
pięćdziesiąt pięć groszy) 
 
- koszty pobytu psów w hotelach dla zwierząt w oczekiwaniu na adopcję: 2288,65 zł 
(słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt pięć 
groszy) 
 
Celem zbiórki publicznej było zebranie środków na pobyt i wyżywienie psów 
będących pod opieką Fundacji i oczekujących na nowe domy w hotelach dla zwierząt 
oraz środków na szczepienie, kastrację, sterylizację oraz pokrycie kosztów leczenia 
psów. Cel zbiórki został zrealizowany. 
                  

                                  
z podziękowaniem w imieniu naszych podopiecznych oraz w imieniu Zarządu i 

Wolontariuszy Fundacji Adopcje Malamutów- Agnieszka Wojtków 


