
Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

Wpływy:
Cel:
dla Natalii Wólczyńskiej:

1 005,00 zł    
1 795,00 zł    

dla Małgorzaty Markowskiej 4 287,00 zł    

dla Kacpra Szczechowskiego 646,00 zł       

dla Natalii Herman 3 491,70 zł    
211,00 zł       

dla Pauliny Liniewskiej 1 840,00 zł    

dla Moniki Kąckiej 1 936,50 zł    

dla Marcina Błaszczyk 500,00 zł       

dla Adriana Anioł 395,00 zł       

dla Wiktora Pluty 1,00 zł           
16,00 zł         

dla Stanisława Zbrzeźny 102,00 zł       

Puszki do zbiórki publicznej: 169,44 zł       

Leszek Kowalski - rodak ze wschodu 1 130,00 zł    

Jessica Krassowska 1 540,00 zł    
razem: 19 065,64 zł  

PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

SPRAWOZDANIE Z ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJ Ę POMÓC WIĘCEJ

NA PODSTAWIE DECYZJI NR 7/2012
Z DNIA 05 STYCZNIA 2012 ROKU

Czekając na…

leki immunopresyjne dla p. Moniki

pomoc dla Marcina

Materac rehabilitacyjny dla Adriana

Chęci to za mało

Jej pasj ą było pomaganie

Uśmiech wart po święcenia

Zawsze jest nadzieja

Przeciwno ściom losu śmieję się w twarz
Porażająco dzielny Wiktorek

Akcja o rehabilitacje

Tak niewiele brakuje - wyjazd rehabilitacyjny dla N atalki

1 zł dla życia

Sosnowiec, 09 lutego 2013 roku



Wydatki:

Numer rachunku/faktury
Data 

rachunku/fa
ktury

 Kwota 
rachunku/fak

tury 

r. 01/2013 16-01-2013 rehabilitacja Marcina Błaszczyka 300,00 zł     

r. 01/2013 08-01-2013 2 600,00 zł  

r. 36/2012 23-11-2012 1 572,00 zł  

n.k. 33/2013 23-01-2013 800,00 zł     

f. 2254/1324/13 19-01-2012 199,98 zł     
f. 3/2013 02-01-2013 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 75,40 zł       
f. 216/2012 29-05-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 73,65 zł       
f. 152/2012 13-04-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 117,00 zł     
f. Z04/142/12 13-04-2012 83,00 zł       
f. Z05/88/12 29-05-2012 57,00 zł       
f. 320/2012 13-08-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 18,18 zł       
f. 346/2012 28-08-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 38,14 zł       
f. 359/2012 04-09-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 184,36 zł     
f. 382/2012 18-09-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 21,79 zł       
f. 560/2012 29-12-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 29,79 zł       
f. 561/2012 29-12-2012 zakup leków dla Jessici Krassowskiej 15,39 zł       

Jej pasją było pomaganie

Czekając na…

dla Jessici Krassowskiej

pieluchomajtki
pieluchomajtki

rehabilitacja Markowskiej Małgorzaty - 
ćwiczenia bierne kończyn dolnych i 
górnych

turnus rehabilitacyjny Liniewskiej 
Pauliny w dniach od 21-01-2013 do 11-
02-2013 w Rusinowicach

Pomoc dla Marcina

zakup paliwa na przejazd na turnus 
rehabilitacyjny Pauliny Liniewskiej do 
Rusinowic

nazwa towaru/usługi cel, którego dotyczy wydatek

rehabilitacja domowa Małgorzaty 
Markowskiej



f. FS-5209/12/K01 31-05-2012 413,00 zł     

f. 2377/2012 03-10-2012 2 938,00 zł  

f. 2028F02313/11/12 20-11-2012 51,28 zł       

f. HF 18434/12/1 21-11-2012 78,35 zł       

f. 279/11/2012 21-11-2012 99,80 zł       

f. 00353/2012/F 28-11-2012 34,00 zł       

f. HF 18261/12/1 19-11-2012 143,70 zł     
f. 1463/12/FV 14-12-2012 142,07 zł     

f. FA/2602/2012 14-12-2012 100,00 zł     
f. 48/2012 19-12-2012 227,99 zł     
f. 11 06-12-2012 110,00 zł     

f. FA/6113/2012/3361 14-12-2012 144,44 zł     

f. 115/2012N/27755 22-12-2012 628,41 zł     

f. FAK/19833/2012/1013 23-12-2012 139,20 zł     

f. 34162/2012/467 13-12-2012 456,90 zł     

bilet PKS 0046-47, 0103-104 21-11-2012 56,00 zł       

 Chęci to za mało  Tak niewiele 
brakuje-wyjazd rehabilitacyjny dla 

Natalki 

pieniądze, które zostały wpłacone na 
rzecz zakupu leków 

immunopresyjnych dla p. Moniki 
Kąckiej, zostały przeznaczone na 

zakup paczek świątecznych dla dzieci 
z oddziału dla dzieci z autyzmem i 

upośledzeniem umysłowym oraz na 
zakup żywności na święta dla rodzin 

żyjących w niedostatku

turnus rehabilitacyjny w terminie 16.09.-
29.09.2012 - Natalia Wólczyńska

materac rehabilitacyjny

karton ozdobny A4, dyplom A4, 
okładka do dyplomów bordowa, zielona

papier do pieczenia, dekoracje do 
ciast, masło, margaryna tortowa, 
cukier, kakao, jaja, mąka, aromat do 
ciast

przejazd Katowice-Kraków-Katowice 
na imprezę charytatywną na rzecz 
Moniki Kąckiej

everbal 270 g B1, masa rzeźbiarska, 
farba karylowa art. Creation 75 ml

okładka do dyplomów bordowa

akcja ogłoszona na p. Leszka 
Kowalskiego, która nie została 

przekazana, ze względu na miejsce 
zamieszkania w Rosji. Pieniądze 

zostały przekazane na rzecz klas dla 
dzieci z autyzmen i upośledzeniem 

umysłowym przy Zespole Szkół 
Specjalnych nr 8 w Katowicach, 

organizacja 25-lecia utworzenia klas 
dla dzieci z autyzmem i 

upośledzeniem umysłowym oraz 
zakup materiałów i pomocy 

dydaktycznych dla tych dzieci

taśma

bukiet kwiatów ciętych

torba ekologiczna, paczka Mikołaj 
rożek, baton kinder, sok, jajko 
niespodzianka, wafle knoppers, żelki, 

torba z uchem, miś pluszowy, koń 
pluszowy

sanki, piłka zabawowa, piłka piankowa, 
piłka do masażu, tarcze-rzutki, serso z 
koszykiem

folder

roleta materiałowa

artykuły mięsne, spożywcze, 
przyprawy, dekoracyjne, biurowo-

warzywa, owoce, słodycze, pieczywo



Wydatki ogólnozbiórkowe

Numer rachunku/faktury
Data 

rachunku/fa
ktury

 Kwota 
rachunku/f

aktury 

f. 29/01/2012 23-01-2012 41,82 zł    
f. 11/01/2012 25-01-2012 puszki metalowe, grafika 196,80 zł  
f. 00226/12 09-02-2012 naklejki na puszki kwesterskie 36,01 zł    

f. 31/Prowizja/02/2012 29-02-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 5,18 zł      
f. 12/III/2012 16-03-2012 skarbonka szklana klejona 90,01 zł    
f. 16/III/2012 27-03-2012 skarbonka szklana klejona 82,03 zł    

f. 31/Prowizja/03/2012 31-03-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 20,80 zł    

f. 1/58357/ple/03/2012 31-03-2012 10,00 zł    

f. 31/Prowizja/04/2012 30-04-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 35,91 zł    

f. 1/58357/ple/04/2012 30-04-2012 2,10 zł      

f. 27/Prowizja/05/2012 31-05-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 8,54 zł      

f. 1/58357/ple/05/2012 31-05-2012 18,02 zł    

f. 31/Prowizja/06/2012 30-06-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 20,89 zł    

f. 30/Prowizja/07/2012 31-07-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 11,25 zł    

f. 1/58357/ple/07/2012 31-07-2012 16,48 zł    

kieszonka foliowa

nazwa towaru/usługi

usługi finansowe - aktywacja konta w serwisie Dotpay

usługi finansowe - prowizja z tytułu 
przeprowadzonych transakcji

usługi finansowe - prowizja z tytułu 
przeprowadzonych transakcji

usługi finansowe - prowizja z tytułu 
przeprowadzonych transakcji



f. 34/Prowizja/08/2012 31-08-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 2,46 zł      

f. 117/wypłata/08/2012 31-08-2012 12,00 zł    

f. 1/58357/ple/08/2012 31-08-2012 52,96 zł    

f. 1/58357/ple/09/2012 30-09-2012 0,72 zł      

f. 25/Prowizja/09/2012 30-09-2012 opłata za pozyskane darowizny na Siepomaga.pl 11,49 zł    

f. 2012/11/A/14829/1600 30-11-2012 6,00 zł      

f. 1/58357/ple/11/2012 30-11-2012 1,20 zł      

f. 2012/12/A/14829/1589 31-12-2012 4,00 zł      

f. 1/58357/ple/12/2012 31-12-2012 2,00 zł      

opłata za wypłatę środków zebranych przez 
organizacje na Siepomaga.pl

prowizja za wpłaty od sumy 683,91 zł za okres: 
Listopad 2012 w serwisie www.przelewy24.pl; opłata 
za wykoanie przelewów

usługi finansowe - prowizja z tytułu 
przeprowadzonych transakcji

prowizja za wpłaty od sumy 110,70 zł za okres: 
Grudzień 2012 w serwisie www.przelewy24.pl; opłata 
za wykoanie przelewów

usługi finansowe - prowizja z tytułu 
przeprowadzonych transakcji

usługi finansowe - prowizja z tytułu 
przeprowadzonych transakcji

usługi finansowe - prowizja z tytułu 
przeprowadzonych transakcji


