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SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ STOWARZYSZENIA SOS 

WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Z SIEDZIBĄ PRZY  

AL. WILANOWSKIEJ 309A W WARSZAWIE 

 

 

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie    

przy Al. Wilanowskiej 309a informuje o zakończeniu zbiórki  

publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia  

nr 351/2013 wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  

z dnia 18 września 2013 r.  

Zbiórka została zakończona dnia 31 października 2014 roku. Zbiórkę 

przeprowadzano w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe,  

dobrowolnych datków do puszek kwestorskich oraz wysyłanych wiadomości 

tekstowych typu sms.  

 

 

Do dnia 31 października 2014 roku ze zbiórki uzyskano środki finansowe  

w kwocie: 1 135 205,49 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy 

dwieście pięć złotych 49/100). 

 

 

Zebrane środki pieniężne wg form zbiórki publicznej: 

 dobrowolne wpłaty na konto bankowe: 1 105 348,65 zł, 

 dobrowolne wpłaty do puszek kwestorskich: 4 503,92 zł, 

 wiadomości tekstowe typu sms: 25 352,92 zł. 

 

 

Do dnia 31 października 2014 r. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 

wydatkowało kwotę 1 116 877,64 zł (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 64/100) na realizację celów zbiórki 

publicznej, zgodnie z pozwoleniem nr 351/2013, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

 

 Kwota 476 000,00 zł zasiliła budżety rodzin w Siedlcach, Kraśniku, 

Karlinie i Biłgoraju. 

 Kwotę 23 750,00 zł przeznaczono na modernizację SOS Wioski 

Dziecięcej w Kraśniku.  

 Kwotę 12 776,00 zł przeznaczono na wyposażenie Domu Młodzieży SOS  

w Lublinie. 
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 Kwotę 604 244,34 zł przeznaczono na pokrycie kosztów personalnych. 

 Kwotę 107,30 przeznaczono na pokrycie kosztów wyodrębnionego 

rachunku bankowego służącego do obsługi zbiórki publicznej.  

 

 

Pozostała, niewydatkowana do dnia 31 października 2014 r. kwota w wysokości                               

18 327,85 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 

85/100) została wydatkowana do dnia 20 listopada 2014 roku i zasiliła budżety 

rodzin w Biłgoraju. 

 

 Przelew 03.11.2014 na kwotę 18 000,00 zł 

 Przelew 24.11.2014 na kwotę 327,85 zł. 

  

Koszty zbiórki wyniosły 842 336,16 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa 

tysiące trzysta trzydzieści sześć zł 16/100 ), z czego: 

 

1) koszty druku ulotek wyniosły: 49 286,10 zł, 

2) koszty zainsertowania ulotek do wybranych  tytułów prasowych wyniosły: 

157 133,66 zł, 

3) koszty transportu ulotek i dokumentów wyniosły: 4 364,92 zł, 

4) koszty druku i ekspozycji billboardów reklamowych wyniosły: 139 290,89 zł, 

5) koszty przygotowania reklam i akcji promocyjnych oraz koszty praw autorskich 

wyniosły: 50 048,10 zł, 

6) koszty emisji reklam w prasie, kinie, radiu, internecie i w kanale mobilnym 

wyniosły: 441 969,69 zł, 

7) koszty obsługi przelewów elektronicznych wyniosły:  242,80 zł. 

 

 

Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało darowizny w postaci reklam oraz podpisało 

umowy barterowe na świadczenia reklamowe o łącznej wartości 524 778,03 zł. 

 

 

 

 

 

 

 


