
Poznań, dn. 21.07.2014r.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki
ul. Fredry 5/3a
61-701 Poznań

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 
Departament Administracji Publicznej 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
PROWADZONEJ NA PODSTAWIE POZWOLENIA 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
NR 232/2013 Z DNIA 21 CZERWCA 2013 ROKU

1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ

Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ul. Fredry 5/3a, 61-701 Poznań, nr KRS : 0000444120, NIP: 
7831695600; REGON: 302326423; 

2. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ I ORGAN 
WYDAJĄCY

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji , Departament Administracji Publicznej nr 
232/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku (DAP-ZZP-632-1-204/2013/GP)

3. CEL, TERMIN ORAZ SPOSOBY PROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Celem zbiórki było zebranie środków na organizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 
propagującej szacunek wobec zwierząt oraz światopogląd i sposób życia wolny od 
okrucieństwa i przemocy wobec nich. Zbiórka publiczna prowadzona była na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 25 czerwca 2013 roku do  24 czerwca 2014 roku.

Sposoby prowadzenia zbiórki:
− zbiórki datków do puszek kwestarskich

Podczas zbiórki wykorzystano 7 puszek kwestarskich. Puszki były eksponowane przez 
wolontariuszy i wolontariuszki Stowarzyszenia, imiennie upoważnionych przez 
prowadzącego zbiórkę, na imprezach i wydarzeniach , w których brało udział 
Stowarzyszenie. Puszki były komisyjnie opróżnianie, przeliczane, a pieniądze wpłacane na 
pomocniczy rachunek bankowy Stowarzyszenia. Protokoły z otwarcia puszek stanowią część 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Rejestru Zbiórki Publicznej 232/2013. 

4. ROZLICZENIE ZEBRANYCH ŚRODKÓW:

Stowarzyszenie Otwarte Klatki
ul. Fredry 5/3a 61-701 Poznań

KRS: 0000444120    NIP: 7831695600    REGON: 302326423
www.otwarteklatki.pl



W wyniku zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 4413,85 zł (słownie: 
cztery tysiące czterysta trzynaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy)

Środki pieniężne uzyskane w wyniku zbiórki nie zostały jeszcze wykorzystane. 
Stowarzyszenie zobowiązuje się wykorzystać je w ciągu 4 miesięcy od daty 
zakończenia zbiórki, tj. do 24.10.2014 roku, poprzez:
− pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów multimedialnych i 

informacyjnych związanych z tematyką kampanii, informacyjnych akcji ulicznych, 
happeningów, wykładów , pokazów filmów oraz transportu tych materiałów , jak i 
dojazdów prelegentów i prelegentek, biorących udział w ww. wydarzeniach

− pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów multimedialnych i materiałów 
informacyjnych związanych z tematyką kampanii, ulotek, plakatów, banerów, 
przejazdów, obróbki materiałów, produkcji i publikacji nośników i poligrafii

5. ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej wyniosły 567zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt 
siedem złotych), co stanowi 12,85 % łącznego przychodu ze zbiórki publicznej.
Wydatki były nastepujące: 
- opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbiórkę publiczną : 82 zł
- opłaty za prowadzenie bankowego rachunku pomocniczego : 485 zł

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Ogloszenie wyników przeprowadzonej zbiórki publicznej zamieszczone zostało na stronie 
internetowej Stowarzyszenia w dniu 21 lipca , pod adresem: 
http://www.otwarteklatki.pl/sprawozdanie-ze-zbiorki-publicznej-20132014/

…..................................                                         …......................................
               Dobrosława Karbowiak                                                    Ilona Rabizo

prezes Stowarzyszenia                                      wiceprezes Stowarzyszenia
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