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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROTOKOŁU 

 
  Prosimy o wpisanie daty zbiórki i miejscowości przekazania darów, podpisanie się w 2 polach 
„podpis Darczyńcy” oraz pieczątkę w przypadku instytucji, a także dokładne uzupełnienie 
kolumn „rodzaj” i „ilość” stosując następujące oznaczenia kategorii i jednostek (kg, szt.): 
 
1. karma sucha dla psów - … kg 
2. karma mokra dla psów - … kg 
3. przysmaki dla psów - … kg  
4. karma mokra dla kotów - … kg  
5. karma sucha dla kotów – … kg  
6. koce, ręczniki, podkłady - … szt.  
7. drobne akcesoria dla zwierząt (miski, kuwety, smycze, obroże) – … szt.  
8. makaron, kasza, ryż - … kg 
9. krople na pchły dla kotów i psów – … szt.  
10.  domki dla kotów – … szt.  
11.  legowiska dla kotów i psów – … szt. 
 

  Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnianie protokołu! Zwrócenie uwagi aby wypełnione były 
pozycje data, miejscowość zbiórki, dane zbierającego, oraz proszę zwrócić uwagę, że przy 
karmach dzielimy je na: mokra dla psów, sucha dla psów, mokra dla kotów, sucha dla kotów 
wraz z podaniem zsumowanej ilości wagi na poszczególne pozycje (a nie podawanie np. ilość 
sztuk puszek czy ilość sztuk worków), resztę tj. np. koce, miski, zabawki podajemy w sztukach i 
nie rozdzielamy na psy lub koty, smakołyki jako ilość opakowań. Proszę też o zwrócenie uwagi na 
podpis osoby odpowiedzialnej za zbiórkę. Tylko prawidłowo wypełniony dokument pozwala 
nam go zaksięgować. 

 
Prosimy nie wyceniać! Uzupełniamy sami według średnich cen rynkowych. 

 
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o wiadomość: kontakt@fundacjalepszyswiat.pl 

 
 

Dziękujemy! 
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