
 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ STOWARZYSZENIA SOS 
WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 
232 W WARSZAWIE   
 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Puławskiej 232 informuje o zakończeniu rozliczenia  zbiórki publicznej 
przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia nr 132/2008  
wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 
października 2008.  
 
Zbiórka została zakończona dnia 31 października 2009 roku. Zbiórkę 
przeprowadzano w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe. Nie 
przeprowadzono zbiórki w formie zbiórki dobrowolnych datków do puszek 
kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych ustawionych w miejscach publicznych 
za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów. 
 
Do dnia 31 października 2009 roku ze zbiórki uzyskano środki finansowe w 
kwocie: 1 290 827,99 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 
osiemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).  
 
W/w środki zostały przeznaczone w całości na cele określone pozwoleniem nr 
132/2008:  
 

 Kwota 925 004,18 zł zasiliła budżety rodzin w Siedlcach, Kraśniku i 
Karlinie, w tym 1 004,18 zł zostało przeznaczone na nagrody dla dzieci; 

 Kwotę 143 988,70 zł  przeznaczono na modernizację SOS Wioski 
Dziecięcej w Biłgoraju;  

 Kwotę 97 381,75 zł przeznaczono na modernizację SOS Wioski 
Dziecięcej w Siedlcach;  

 Kwotę 46 000 zł przeznaczono na modernizację Domu Młodzieży w 
Lublinie; 

 Kwotę 78 453,36 zł przeznaczono na modernizację SOS Wioski 
Dziecięcej w Kraśniku 

                                  
Szczegółowy opis wydatków i zestawienie faktur znajduje się w załączniku nr. 1. 
 
Zebrane fundusze zostały wydatkowane, zgodnie z zezwoleniem, na terytorium 
Rzeczypospolitej. 
 
Koszty zbiórki wyniosły 433 899  zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące 
osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ), z czego: 
1) koszty druku 4 000 000 ulotek wyniosły: 126 880zł; 
2) koszty zainsertowania 3 000 000 ulotek do wybranych tytułów prasowych 

wynosiły: 300 675 zł; 
3) koszty transportu ulotek do insertujących drukarni i do wybranych punktów 



 

usługowo sprzedażowych, które zgodziły się rozprowadzić ulotki bezpłatnie 
wśród swoich klientów wynosiły: 6 344 zł; 

4) materiały produkcyjne do reklam przygotowano bezpłatnie; 
5) emisja wszystkich reklam w prasie była bezpłatna; 
6) emisja wszystkich reklam zewnętrznych (citylightów i billboardów) była 

bezpłatna; 
7) emisja wszystkich reklam w telewizji była bezpłatna. 

 
Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi 33,6%. 
Koszty zbiórki zostały częściowo pokryte przez Stowarzyszenie Międzynarodowe  
SOS Kinderdorf International , którego  nasze stowarzyszenie jest członkiem. 
 
Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się członkowie i 
pracownicy stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce nie pobierając z tego 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 
 
 
 


