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43 – 300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50 
tel/fax 33/819-19-99 

www.dzieciecy-usmiech.pl 
 

 
 Bielsko – Biała, dn. 24.09.2014 r. 

                                
                                                       

                                                             Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
                                                             Departament Administracji Publicznej   
                                                             ul. Królewska 27 
                                                             00-060 Warszawa 

 
 

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata” w Bielsku – Białej przesyła 
sprawozdanie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 2 października  2013 r. do 31 sierpnia  
2014r. 
Informacja o wynikach zbiórki zamieszczona została w „Naszym Dzienniku”,  
w dniu 29.09.2014r. „Nasz Dziennik” ukazuje się na terenie całej Polski. 
 
 
 
 
                                                             Z poważaniem 
 
  Zarząd Fundacji   
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Fundacja   Bielsko – Biała, dn. 24.09.2014 r. 
„Dzieci ęcy Uśmiech do Świata”  
ul. Piekarska 50  
43 – 300 Bielsko – Biała  
                                                             Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  
                                                             Departament Administracji Publicznej 
                                                             ul.Królewska 27 
                                                             00-060 Warszawa 
 
                             
  
 
                                          
 
 

SPRAWOZDANIE 
 

z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację „Dziecięcy 
Uśmiech do Świata” w Bielsku – Białej w dniach od 2 października 2013 r. do 
31 sierpnia 2014r. 
 

Nazwa organizacji, która otrzymała zezwolenie na przeprowadzenie, na 
obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej zbiórki publicznej pieniędzy:  
Fundacja „Dzieci ęcy Uśmiech do Świata”. 
 
Nazwa organu administracji, który zezwolenie wydał:  
Z upoważnienia Ministra Administracji i Cyfryzacji  – Dyrektor Departamentu 
Administracji Publicznej :Grzegorz Ziomek.   
 
Data wydania zezwolenia: 25 wrzesień 2013 r.  
 
Nr Decyzji: 367/2013 z dnia 25 września 2013 r. 
Data rozpoczęcia zbiórki:  10.10.2013 r. 
Data zakończenia zbiórki: 31.08.2014 r. 

 
1) Decyzja pozwalała na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, w formie zbiórki dobrowolnych datków do 
zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą 
właścicieli lub użytkowników obiektów.   

2) Zebrane fundusze zostały wydatkowane wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Zebrano: 
 

LP. Formy zbiórki    Kwoty w zł 
1. Dobrowolne datki pieniężne do zaplombowanych 

skarbon stacjonarnych. 
105 287,68- zł 

 Razem:  105 287,68- zł 

 
Łącznie zebrano ofiar na sum ę 105 287,68 zł- słownie: 
(stopi ęćtysi ęcydwie ścieosiemdziesi ątsiedemzłotych 68/100)  
 

3) Podział dochodu      
 

LP. Cele, na które zostały przeznaczone ofiary 
pochodz ące ze   zbiórki publicznej  
 

Kwoty w zł  

1. Organizacja zabaw integracyjnych z okazji Mikołajek 
oraz Dnia Dziecka  dla dzieci niepełnosprawnych,   
chorych na serce, osieroconych, zdrowych oraz 
pochodzących z ubogich rodzin ,realizowaną poprzez 
zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, paczek 
świątecznych, pokrycie kosztów wynajmu sali, opłacenie 
spotkania z Mikołajem wraz z  oprawą muzyczną. 

3.726,50-zł 

2. Finansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 
w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w domach. 

59.856,88,- zł. 

3. Dofinansowanie zakupu lekarstw, pampersów, 
cewników, stołów do rehabilitacji,  piłek, materaców i 
poduszek rehabilitacyjnych,wózków inwalidzkich,kul. 

32.776,79zł. 

   

 Razem :      96.360,17- zł. 

 
Słownie: dziewięćdziesiątsześćtysięcytrzystasześćdziesiątzłotych 17/100. 
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4)Wykaz środków poniesionych na organizację i przeprowadzenie zbiórki 

 

 
LP. ZAPŁATA ZA: KWOTA  

1. Koszty eksploatacji samochodów do celów 

zbiórki – paliwo  

             6.481,51- zł 

2. Usługi telekomunikacyjne             975,00 - zł. 

3. Usługi bankowe         1 471,00 - zł. 

 RAZEM       8.927,51 

 

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata” w kosztach zbiórki publicznej uwzględniła również 

usługi telekomunikacyjne. 

Ze względu na ograniczenie kosztów Fundacja opłaca abonament, w którym jest pakiet 

ryczałtowy za minuty.  

 

LP. MIESIĄC 

ROZLICZENIOWY 

RYCZAŁT 

1 PAŹDZIERNIK 85,00 zł 

2 LISTOPAD 85,00 zł 

3 GRUDZIEŃ 85,00 zł 

4 STYCZEŃ 90,00 zł 

5 LUTY 90,00 zł 

6 MARZEC 90,00 zł 

7 KWIECIEŃ 90,00 zł 

8 MAJ 90,00 zł 

9 CZERWIEC 90,00 zł 

10 LIPIEC 90,00 zł 

11 SIERPIEŃ 90,00 zł 

  975,00 

 

 
 
Razem koszty własne przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły                                  
8.927,51 zł., słownie: (osiemtysięcydziewięćsetdwadzieściasiedem51/100), a 
udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 8,48%. 
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Wszystkie dokumenty źródłowe (faktury i rachunki) są dostępne w Fundacji. 
Jeśli uznają Państwo za konieczne nadesłanie konkretnych dokumentów, 
prosimy o kontakt.   
 
 
                                                                          Z poważaniem 
        Zarząd Fundacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączniku przesyłamy:  
Sprawozdanie umieszczone w ogólnopolskim wydaniu „Nasz Dziennik”                                
z dn. 29.09.2014r. 
 
 


