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SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ NA 

PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI NR 301/2014 

z 21 MAJA 2014 r. 

I. NAZWA I SIEDZIBA PRZEPROWADZAJĄCEGO ZBIÓRKĘ: 

Fundacja Panoptykon, ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa 

II. ZEBRANE ŚRODKI 

W ramach zbiórki publicznej zebrano następujące środki finansowe:  

1. Zbio rka do skarbony stacjonarnej w dniu 14 czerwca 2014 r.: 145 zł - s rodki zostały 

wpłacone na rachunek bankowy nr 64 1440 1101 0000 0000 1618 8468. 

2. Sprzedaz  koszulek z nadrukiem opracowanym specjalnie dla Fundacji Panoptykon, 

w tym: 

 sprzedaz  stacjonarna:: 700 zł - s rodki zostały wpłacone na rachunek bankowy nr 64 

1440 1101 0000 0000 1618 8468. 

 sprzedaz  internetowa: 1028 zł ( jeden z darczyn co w dobrowolnie wpłacił 128 zł za dwie 

koszulki)  

Łączny przychód ze zbiórki: 1873,00 zł. 

III. KOSZTY ZBIÓRKI 

Poniesiono następujące koszty zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej: 

 druk identyfikatoro w dla uczestniko w zbio rki oraz plakato w informujących o celu 

zbio rki na potrzeby sprzedaz y stacjonarnej: 20,80 zł; 

 wysyłka koszulek do darczyn co w – 99,60 zł. . 

Łączny koszt zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki: 120,40 zł. 

Stosunek procentowy kosztów na zorganizowanie przeprowadzenia zbiórki w stosunku do 

zebranej kwoty wynosi: 6,43%. 

IV. PRZEZNACZENIE DOCHODU ZE ZBIÓRKI 

Całość zebranej kwoty została przeznaczona zgodnie z celem zbiórki na opracowanie 

udostępnianych nieodpłatnie materiałów edukacyjnych dla młodzieży lub dorosłych na temat 

bezpieczeństwa i ochrony prywatności „Praktyczna wiedza, jak uwolnić się od inwigilacji 

w sieci”. 

Informacja o przeprowadzonej zbiórce publicznej zostanie upubliczniona i opublikowana 

10 listopada 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji Panoptykon 

w zakładce Sprawozdania – http://bip.panoptykon.org/sprawozdania. 

Informacja będzie dostępna co najmniej do 10 grudnia 2014 r. 

 

Sprawozdanie zatwierdził: Zarząd Fundacji Panoptykon, 6 listopada 2014 r. 


