
Numer zbiórki 2014/129/OR   

Ministerstwo 
Administracji  

i Cyfryzacji  

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki  

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok za 
każdy 6-miesięczny okres 

Okres sprawozdawczy  Od 2014-08-14 do 2015-02-14 

Nazwa zbiórki  Podaruj Kawałek Nieba  

I. Dane dotycz ące organizatora zbiórki publicznej  

1. Nazwa organizacji Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba 

2. Siedziba 
Rumia 

Miejscowość 

3. Dane do kontaktu 
POLSKA 

Kraj 

Rumia 

Miejscowość 

Poznańska 

Ulica 

14 

Nr domu 

8 

Nr lokalu 

84-230 

Kod pocztowy 

799036122 

Nr telefonu 

Nr faksu 

info@kawalek-nieba.pl 

e-mail 

www.kawalek-nieba.pl 

Strona WWW 

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki 



Alicja 

Imię 

Szydłowska-Budzich 

Nazwisko 

84872402388 

PESEL 

POLSKA 

Kraj 

Rumia 

Miejscowość 

Poznańska 

Ulica 

14 

Nr domu 

8 

Nr lokalu 

84-230 

Kod pocztowy Nr telefonu Nr faksu e-mail 

    
     

II. Informacja o wysoko ści i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawcz ym   

1. Suma zebranych środków pieniężnych 

487791,13  PLN 

2. Kategorie i ilość albo 
wartość zebranych darów 
rzeczowych 

  

3. Dodatkowe informacje o 
zebranych ofiarach 

Zbiórki były prowadzone na leczenie podopiecznych Fundacji. Najwięcej zbiórek odbyło 
się na leczenie zagraniczne nowotworu oczka 18-miesięcznego Jasia Karwowskiego. 
Zbiórki prowadzono m.in. też na operacje zagraniczne 5-miesięcznej Lenki Cholewy, 
aby uratować jej nóżkę przed amputacją, leczenie zagrożonego życia Mai Gajdy przez 
limfohistiocytozę hemofagocytarną i GVHD, leczenie nowotworu neuroblastoma 
Kubusia Chojnackiego, operację Marty Szwonder aby mogła chodzić, operacje 
zagraniczne Rayyanka Szczepaniak, aby uratować jego nóżkę przed amputacją, 
operacje nóżek końsko-szpotawych i wad rączek Aleksa Sulmińskiego, leczenie i 
rehabilitację Kacperka Pietrzyk cierpiącego na zespół dziecka wiotkiego, leczenie i 
diagnostykę Adriana Grochowiaka cierpiącego na zaburzenia neurologiczne, paraliże, 
wiotkość mięśni oraz zbiórki na inne dzieci. Zbiórki do skarbon stacjonarnych odbyły się 
m.in. w sieci sklepów „Stokrotka”, Zakładach Mięsnych „Stokłosy”, Polska Chata, 
Społem Legionowo, Hetman  

III. Informacja o wysoko ści i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiór ki publicznej w okresie 
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych o fiar   

1. Koszty zbiórki publicznej ogółem  

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6) 
0  PLN 

2. Koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów, 
wykorzystanie sprzętu itp. 0  PLN 

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki 

0  PLN 



4. Koszty administracyjne 

0  PLN 

5. Wynagrodzenia 

0  PLN 

6. Pozostałe koszty ogółem 

0  PLN 

7. Dodatkowe informacje o 
kosztach 

100% środków ze zbiórek jest przeznaczane na pomoc podopiecznym. Wszelkie koszty 
zostały pokryte z własnych środków założycielki Fundacji z jej pracy zawodowej poza 
Fundacją. 

 

IV. Podpis osoby składaj ącej/podpisy osób składaj ących sprawozdanie   

Alicja Szydłowska-Budzich 

Imię i nazwisko  
 


