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SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

 

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 151/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji i decyzji Nr 113/2012 z dnia 29 listopada 2012r. 

Ministra Administracji i Cyfryzacji została przeprowadzona zbiórka publiczna, która była 

prowadzona na terenie Polski w dniach 13.06.2012 - 31.05.2013. 

Fundacja otrzymała pozwolenie na prowadzenie zbiórki w formir dobrowolnych wpłat na 

specjalne konto bankowe i dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek 

kwestarskich.  

 

 

Cel zbiórki: 

Pomoc finansowa udzielona dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach 

losowych szczególnie dzieci niepełnosprawnych: 

a) leczenie, rehabilitację, zabiegi,  

b) zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych i opatrunkowo – 

higienicznych, 

c) sfinansowanie podstawowych potrzeb rodzin ubogich, tj. zakup opału, jedzenia, 

środków czystości, a także dojazdów do szpitali oraz pobytów w przyszpitalnych hotelach,  

nauki – w tym książek, przyborów szkolnych i urządzeń ułatwiających naukę. 

 

 

 

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 59.547,36zł,  

wg poniższych form zbiórki publicznej:  

- wpłaty na konto bankowe o numerze 25124062921111001045188632, w kwocie 

40.332,81zł w tym,  

- wpłaty do kasy Fundacji w kwocie 8.836,40zł +20E (78,99zł)- razem 8.915,39zł  

- datki do puszek kwestarskich 7568,60zł +5GBP (24,09zł) + 20USD (59,70zł)- razem 

7.652,39 zł,  

- fundusze zebrane za pośrednictwem portalu siepomaga – 2.588,75zł. 

- sprzedaż cegiełek w kwocie – nie prowadzono sprzedaży cegiełek,  

- sprzedaż przedmiotów i usług – nie prowadzono tej formy pozyskiwania funduszy.  

 

2. Koszty przeprowadzenia zbiórki: 470,82zł, w tym: 

- druk plakatów reklamujących koncert charytatywny – 196,80zł, 

- zakup puszek kwestarskich – 216zł, 

- opłaty bankowe – 58,02zł 

 

Koszty w kwocie 412,80 zł, Fundacja pokryła z środków własnych. 58,02 zł zostało 

pobrane przez bank z konta 25124062921111001045188632. 

 

4. Łączny dochód ze zbiórki publicznej 59.489,34zł, 



 

 

  

5.  Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów  

z wymienieniem wykonanych zadań:  

 

a) leczenie, rehabilitację, zabiegi – 55.589,34zł.,  

b) zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - 3.900zł. 

Pozyskane ofiary pieniężne fundacja wydatkowała następująco: 

- łóżko specjalistyczne i sprzęt rehabilitacyjny – 3900 zł,  

- rehabilitacja – 2600 zł, kwota zebrana za pośrednictwem portalu siepomaga dla 

konkretnego dziecka. Pieniądze zostaną przelane po otrzymaniu faktury. 

- leczenie 12 -letniego Kacpra z guzem mózgu poza granicami Polski- kwota 52.989,34zł. 

W chwili obecnej chłopiec jest leczony w Polsce, rodzice czekają na wyniki kolejnego 

etapu leczenia i decyzji lekarzy do kontynuacji terapii. Fundusze były wpłacane ze 

wskazaniem na leczenie chłopca. W przypadku gdyby nie zostały wykorzystane w pełni 

na potrzeby kontynuacji leczenia, pozostała kwota zostanie przekazane na leczenie i 

rehabilitację innych dzieci.  

 

Łączna kwota poniesionych wydatków: 4370,82 zł  (wydatki w kwocie 412,80zł. Fundacja 

pokryła z własnych funduszy). 

 

 

 

Informacja o wynikach przeprowadzonej zbiórki została opublikowana na stronie 

internetowej fundacji.       

 

    

 

 

 

 

 

 

        Prezes Fundacji 

 

 

 

 

 

 
 


