
Wpływy i szacunkowe koszty w maju 2018 r.
 
Wpływy kwota
Zrzutka.pl 12 774,99
Darowizny na konto 39 358,09
PayPal 1 743,00
DotPay 7 181,00

Suma 61 057,08

Informacja zawiera wstępne dane o kosztach, jakie zostały poniesione na działania Obywateli RP w
bieżącym miesiącu. Większość działań wykonywana jest przez członków Ruchu wolontarystycznie.
Członkowie  służą  swoją  wiedzą  w  wielu  dziedzinach  takich  jak:  informatyka,  obsługa  prawna,
tłumaczenia lub poświęcają czas na aktywność obywatelską. Tylko dzięki temu udaje się prowadzić
ich tak wiele.

Program/działanie koszty

1. Akcje: miesięcznice, protesty pod sądami, komendami Policji itp., 
budowa struktur regionalnych  

1.1 Koszty organizacji wydarzeń: wynajem sal, materiały, rekwizyty, itp.  
Region Wrocławski (145,83)

1.2 Sprzęt: nagłośnienie, mikrofony, itp.  
Region Mazowsze 546,67
Region Bydgoszcz 1 676,00

1.3 Ulotki, broszury, banery, materiały reklamowe, etc.  
Koszty ogólnopolskie 635,91
Region Mazowsze 1 577,84
Region Wrocławski 153,75

1.4 Podróże, w tym związane z budową struktur regionalnych 2 921,25
1.5 Udział w kosztach stałych 5 084,22

suma 12 449,81
2. Pomoc prawna  
2.1 Koszty opieki prawnej dla osób represjonowanych 4 305,00
2.2 Pozostałe koszty projektu 188,11
2.3 Udział w kosztach stałych, w tym wynagrodzenia 11 765,62

suma 16 258,73
3. Działania związane z komunikacją i mediami  
3.1 Sprzęt do produkcji materiałów 854,00

3.2 Opłaty za specjalistyczne oprogramowanie, portale społecznościowe, 
komunikatory, opłaty abonamentowe 5 948,04

3.3 Materiały informacyjne, ulotki, broszury, materiały reklamowe (796,45)

3.4 Obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych, w tym 
wynagrodzenia 7 000,00

3.5 Honoraria autorów/ekspertów 11,00
3.6 Udział w kosztach stałych 8 984,91

suma 22 001,50
4. Koszty zarządu/administracyjne  



4.1 Podróże członków Zarządu i utrzymanie samochodu 1 946,79

4.2 Udział w kosztach stałych (wynagrodzenia i usługi doradcze, koszty najmu i 
utrzymania biura, media, prowizje i opłaty) 1 343,80

suma 3 290,59
Łączne koszty 54 000,64

Na dzień 31 maja 2108 r. dysponowaliśmy środkami w łącznej wysokości 139 682,42 zł.

Dziękujemy za  wszystkie  wpłaty,  pozwalają  one  nie  tylko  finansować  niektóre  koszty  akcji  czy
pomocy prawnej, ale dzięki nim możemy też opłacić koszty stałe, takie jak: czynsz za lokal, opłatę za
serwer, Internet, czy wynagrodzenie koordynatorów.
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