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Numer zbiirki
(n ale iy wy peh ie'zgad n ie

z nanerem nadanym
p rzy zgtosze n i u w i doczny m

na poftalu zbi6rek)

2014t1280tOR

-,-.-... rnl,lkart, ......,./,,,,......

Data wpNywu
sprawozdania

Ministerstwo
Administracji
iGyfryzacji

S prawozdan ie z przeprowadzonej zb,i6 rki pu bl icznej
Fornulan wypelnia siq dla zbidrck juZ przeprowadzonych, jak r6wnie2 dla tych, kt6re trvvajq

dtuzej ni2 rok, za kaZdy $-miesigczny okres.

Formularz nalezy wypelni1 w jqzyku polskim, drukowanymi literami.
Wypelni' nalezy tylko biale pola.
W polach wyboru nalezy wstawi1 znak X.

We wszystkich polach, w ktorych nie bgdq wpisane odpowiednie informacje, nalezy wstawi6
pojedynczy znak,,-" (my5lnik).

Przewidywany czas wypetnien ia formulaza:
* dla postaci elektronicznej - 10 min,
+ dla postaci papierowej - 15 min.

Okres
sprawozdawczy

20ts - 11- 01

RRRR MM DD
- 4 -30
RRRR MM DD

Nazwa zbi6rki ZBIORKA PUBLICZNA

l. Dane dotyczqce organizatora zbiorki publicznej

'1. Nazwa
organizacji/komitetu
spolecznego

FUNDACJA RONALDA McDONALDA

UL. ZWIRKI IWIGURY

22 I 317 91 41



4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbi6rki

(w pnypadku reprezentowania na podstawie pelnomocnictwa nale2y dolqczyC kopiq pelnomocnictwa; dane podane w pkt 4 nie
bqdq zamieszczane na portalu zbi6rek publicznych)

ADAM

lmie JELONEK

AVP 175254

PESEL 34122201034
(przypadku braku - seria i nr
doku me ntu potw i e rdzajqce go
to2samoSd) POLSKA

SULEJOWEK

MieiscowoS6 SZKOLNA 11

05-070

Kod pocztowv 602260034
Nr faksu
bole nieobowiazkowe)

E-mail
bole nieobowiazkowel

ll. lnformacja o wysoko6ci i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych Srodk6w pienigznych
401 601,83

PLN

2. Kategorie i ilo66
albo wartoS6
zebranych darow
rzeczowych

3. Dodatkowe
informacje
o zebranych ofiarach

(pole nieobowiqzkowe)

1ll. Informacia o wysoko6ci i rodzaju poniesionych koszt6w organizacjizbi6rki publicznei
w okresie sprawozdawczyrn, kt6re zostaty pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty organizacji zbi6rki publicznej ogolem
(koszty og6lem muszq byd sumq koszt6w podanych w pkt 2-6)

84624,00

PLN

2. Koszty zwiqzane z oryanizacjq zbi6rki: koszty skarbon, identytikator6w,
wykorzystanie sprzgtu itp

64 525,80

PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwiqzanej
z przeprowadzeniem zbi6rki Vast*

20 098,20 PLN

4. Koszty administracyjne O,OO PLN

5. Wynagrodzenia O,OO PLN

6. Pozostale koszty ogolem O,OO PLN



7. Do{atkowe:
i nfornaejpro. kosztach

(p o I e, nie abow i Azlpw e)

'|1'
ADAM JELONEK

lmie i nazwisko w v[l\Ar,*,'
DOMINIK SZULOWSKI

lmie i nazwisko

bn

#l ,tcrd"^'
)rs

lmie i nazwisko


