
Stowarzyszenie Dog Rescue                     Kraków,  29.12.2014 

Lednica Górna 30, PL32- 020 Wieliczka 

 

 

 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

Sprawozdanie z wyników przeprowadzonej zbiórki publicznej 
 

 

Informuję, że Stowarzyszenie „Dog Rescue” na podstawie decyzji nr 446/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Ministra 
Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło zbiórkę publiczną, która odbyła się w dniach: 01.12.2013- 30.11.2014 r. 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie: 

 

1. Dobrowolnych wpłat pieniężnych na konto bankowe utworzone specjalnie na ten cel: 

 06 1090 1665 0000 0001 2222 0979 Bank Zachodni WBK S.A. 

2. Sprzedaży koszulek sportowych zaprojektowanych przez członków stowarzyszenia, 

3. Datków do skarbon stacjonarnych, 

4. Zbiórki darów rzeczowych; 

 

Celem: 

 

1. utrzymania psów, które są pod opieką Stowarzyszenia w hotelach i domach tymczasowych, 

2. leczenia, kastracji, szczepienia oraz wyżywienia zwierząt, 

3. pokrycia kosztów transportu zwierząt. 
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Wyniki  z przeprowadzonej zbiórki nr 446/2013 

 

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 21 391,41 zł  wg poniższych form zbiórki publicznej: 

- wpłaty na konto w kwocie 16 673.28 zł 

- datki do skarbon stacjonarnych w kwocie 3 396,13 zł przekazane na konto 

- sprzedaż koszulek sportowych 1322 zł w całości przekazane na konto. 

 

2. Zbiórki datków do skarbon stacjonarnych (adresy obiektów, w których ustawiono skarbony stacjonarne, za 
zgodą ich właścicieli i uzyskane kwoty): 

- Gabinet Weterynaryjny „Arwet” ul. Sienkiewicza 25 Wieliczka: 1359,21 zł 

- Kwiaciarnia „Niezapominajka” ul. Asnyka 8 Wieliczka: 241,17 zł 

- Sklep Zoologiczny „AquaelZoo” ul. Stawowa 61 Kraków: 850 zł 

- Salon Bomar2 ul. Zakopiańska Kraków: 4,91 zł 

- Salon Bomar2 ul. Składowa 1C Nowy Targ: 92,81 zł 

-Salon Bomar2 hurtownia Kielce: 120,23 zł 

- Salon Bomar2 magazyn: 42,09 zł 

- Salon Bomar2 ul. Zakopiańska 56a Kraków: 12,30 zł 

- Salon Bomar2 ul. Conrada 55 Kraków: 35,13 zł 

- Salon Bomar2 ul. Przemysłowa 5 Tarnów: 45,17 zł 

- Salon Bomar2 ul. Brzeska 44 Bochnia: 39,10 zł 

- Salon Bomar2 ul. Armii Krajowej 48 Kielce: 47,15 zł 

- Salon Bomar2 ul. Warszawska 139 Radom: 164,21 zł 

- Salon Bomar2 ul. Węgierska 30 Nowy Sącz: 30,04 zł 

- Mocny Sklep ul. Kamieńskiego 11 Kraków: 45,35 zł 

- WakePark Kraków, Liszki 361: 266,26 zł 

Łącznie: 3 396,13 zł 

 

3. Sprzedaż przedmiotów: 

Koszulka sportowa zaprojektowana przez członków stowarzyszenia- stowarzyszenie uzyskało zgodę na sprzedaż 
500 sztuk. 

Cena sprzedaży: 25 zł i 30 zł ( w zależności od rodzaju koszulki) 

Ilość wyprodukowanych i sprzedanych koszulek: 48 sztuk 

Uzyskana kwota ze sprzedaży: 1 322,00 zł (w całości przekazana na konto). 

Stowarzyszenie „Dog Rescue” zrezygnowało z wyprodukowania i wprowadzenia do sprzedaży kalendarzy i 
biżuterii  ze względu na wysoki koszt produkcji i długi czas realizacji.  
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4. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: 

- sucha karma dla psa 337,15 kg 

- sucha karma dla kota 102,3 kg 

- karma w puszce dla psa 92 szt. 

- karma w puszce dla kota 69 szt. 

- karma w saszetce dla kota 88 szt. 

- karma w saszetce dla psa 17 szt. 

- przysmaki dla psa 5 op. 

- makaron 30 kg 

- żwirek dla kota 140 kg 

- używane koce do legowisk dla psów 300 szt. 

- używane kołdry do legowisk dla psów 150 szt. 

- gryzaki trinie 3 szt. 

- szampon dla kota i psa 15 litrów 

- legowisko 1 szt. 

- miska 20 szt. 

- zabawka dla psa 2 szt. 

- smycze 25 szt. 

- obroże 10 szt. 

- kagańce 7 szt. 

- szelki 5 szt. 

- mleko suche dla kociąt/ szczeniąt 2 litry. 

Wszystkie dary rzeczowe zostały przekazane bezpośrednio bezdomnym zwierzętom. 

 

5. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 881,99 zł, w tym: 

- koszt prowadzenia konta bankowego: 180 zł 

- koszt zakupu koszulek sportowych: 509 zł 

- koszt zakupu skarbon: 192,99 zł. 
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6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej w ramach poszczególnych celów: 

- leczenie, szczepienie, odrobaczanie, diagnostyka, zabiegi, kastracje/sterylizacje: 14 913,06 zł; 

- zakup karm, suplementów diet: 1423,09 zł 

- opłaty za hotele dla zwierząt: 1140 zł 

- koszty przeprowadzenia zbiórki: 881,99 zł 

Łącznie: 18 368,14 zł. 

7. Środki ze zbiórki publicznej nr 446/2013 w wysokości 18 368,14 zł zostały wykorzystane do dnia 30.11.2014 
roku, co udokumentowane jest fakturami VAT i rachunkami. Pozostałe środki w kwocie 3 023,27 zł znajdują się 
na koncie stowarzyszenia i zostaną przeznaczone na zaplanowane leczenie zwierząt znajdujących się pod opieką 
Stowarzyszenia. 

8.  Sposób podania informacji o przeprowadzonej zbiórce publicznej nr 446/2013. 

Stowarzyszenie „Dog Rescue” informację o przeprowadzonej Zbiórce publicznej umieściła na swojej stronie 
internetowej pod linkiem: http://www.dogrescue.pl/dokumenty. 

 

       

 

 

Magdalena Czaplak 

      Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dog Rescue” 

      Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zbiórki 
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