
▶

Jak przeprowadzić zbiórkę  
na rzecz Fundacji Sedeka 

na portalu Facebook?



▶

1. Zaloguj się na swój profil na Facebooku



▶

2. Wciśnij przycisk  +  w prawym górnym rogu ekranu

i wybierz opcję 
Zbiórka pieniędzy

lub wybierz opcję 
Zbiórka pieniędzy 

z menu na szarym pasku po 
lewej stronie ekranu



▶

3. Z listy organizacji wybierz  
Fundację Sedeka



▶

4. Uzupełnij dane zbiórki

Wpisz kwotę, którą chcesz zebrać

Wybierz datę zakończenia zbiórki

Nadaj Tytuł*

Napisz, dlaczego chcesz zebrać 
środki lub skorzystaj z gotowego 

tekstu

*Uwaga! 
Jeśli chcesz zbierać środki na rzecz konkretnego podopiecznego lub Grupy OPP,  
do tytułu zbiórki musisz dopisać numer i nazwę Grupy OPP 
 np.: 98765 Kowalski Jan.

Dodaj własne zdjęcie  
lub skorzystaj ze zdjęcia Fundacji



▶

5. Jeśli tworzysz zbiórkę na rzecz podopiecznego  
lub Grupy OPP

Pamiętaj, że aby zebrane środki trafiły na subkonto, do tytułu zbiórki  
musisz dopisać numer i nazwę Grupy OPP.

Razem dla Jaśka!/98765 Kowalski Jan
Na przykład

W kilku zdaniach opisz historię osoby, na rzecz której zbierasz środki. 
Napisz dlaczego chcesz pomóc  

- zachęci to darczyńców do wsparcia Twojej zbiórki.

Moja urodzinowa zbiórka pieniędzy/ 
98765 Kowalski Jan

98765 Kowalski Jan



▶

6. Sprawdź dane i utworz zbiórkę

Sprawdź, czy wszystkie  
wskazane przez Ciebie dane  

są poprawne.

Jeśli tak jest,  
kliknij Utwórz.

Moja urodzinowa zbiórka 
/98765 Kowalski Jan



▶

7. Zapraszaj znajomych i udostępniaj swoją zbiórkę



▶

8. Pamiętaj, że zbiórkę można edytować

Przez cały czas trwania zbiórki możesz ją modyfikować.  
Zmienić docelową kwotę, czas jej trwania lub tytuł. 

Kliknij przycisk „Więcej”  
a następnie  

„Edytuj zbiórkę pieniędzy”

Moja urodzinowa zbiórka



9. Ważne informacje
1. Facebook przekazuje zebrane środki do Fundacji po ok. miesiącu od zakończenia okresu  
rozliczeniowego, nie od daty zakończenia zbiórki. Okres rozliczeniowy Facebooka to 
dwa tygodnie: od 1 do 15 każdego miesiąca oraz od 16 do 30/31 każdego miesiąca.  
Jeśli czas trwania zbiórki obejmuje kilka okresów rozliczeniowych, zebrane środki  
będą wpływać na subkonto transzami.

2. Facebook i Fundacja nie pobierają prowizji od wpłacanych środków, niewielkie 
różnice w otrzymanych kwotach wynikają z tego, że wpłaty środków od Facebooka 
Fundacja otrzymuje w euro, po czym są one przeliczane wg. określonego kursu na 
złotówki i księgowane na subkoncie.

3. Facebook przekazuje Fundacji całość zebranej kwoty, nawet jeśli cel nie zostanie 
osiągnięty lub zostanie przekroczony. 

4. Środki ze zbiórek niezawierających w tytule wymaganych danych konkretnego 
podopiecznego zostaną zaksięgowane jako wpłaty na rzecz działalności statutowej. 

5. Prosimy o nieusuwanie zbiórek po ich zakończeniu - może to utrudnić księgowanie wpłat.

6. Facebook udostępnia dwie metody przekazania darowizny - za pomocą karty płatni-
czej, w tym American Express, Discover, MasterCard i Visa oraz Systemu PayPal.

6. Pytania prosimy zadawać poprzez wiadomości prywatne na Facebooku Fundacji,  
kierować na adres: a.szewczyk@sedeka.pl lub dzwoniąc pod numer 666 827 645 
(w godz. 8:00 - 15:30).  

D z i ę k u j e m y  
za organizację zbiórki :)


