Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
20-836 Lublin, ul. Kurantowa 4/130
KRS 0000446435, NIP: 712-327-57-55,
REGON: 061508107, nr tel.: 691-018-871
nr konta w BGŻ: 63 2030 0045 1110 0000 0257 1120

Lublin, 06.02.2015 r.

INSTRUKCJA na 2016 r.
do zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”
numer zbiórki: 2015/284/OR
(Podstawa prawna: ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r.)

1. Organizatorem zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” jest
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Lublinie.
2. Puszki kwestarskie są kolejno ponumerowane i zaplombowane.
3. Legitymacje (identyfikatory) dla osób przeprowadzających zbiórkę dostarcza organizator
zbiórki. Muszą zawierać: imię, nazwisko i zdjęcie osoby kwestującej. Legitymacje należy
laminować i nosić w widocznym miejscu w czasie przeprowadzania zbiórki.
4. Tylko organizator (Fundacja im. Kazimierza Wielkiego) wyznacza imiennie osoby
upoważnione do otwierania zaplombowanych puszek kwestarskich, przeliczania
zebranych ofiar i ponownego plombowania puszek kwestarskich. Tylko osoby wyznaczone
przez organizatora mogą wykonywać te czynności. Z tych czynności muszą zostać
sporządzone protokoły, których wzory przesyłam w załączeniu.
Praktyczne czynności:
5. Kwestujący otrzymują od organizatora legitymacje (identyfikatory) osoby kwestującej.
Muszą dokleić swoje zdjęcie i laminować swoją legitymację.
6. Kwestujący podpisują protokół „Poświadczenie otrzymania puszek kwestarskich”
i otrzymują zaplombowaną puszkę kwestarską.
7. Można zbierać do puszki we wszystkich miejscach publicznych na terenie całej Polski
oraz za zezwoleniem właścicieli/dyrektorów na terenie szkół, kościołów, urzędów, zakładów
przemysłowych.
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8. Tylko osobom imiennie wyznaczonym przez organizatora zbiórki publicznej (Fundację im.
Kazimierza Wielkiego) wolno komisyjnie otwierać puszki kwestarskie. Przy otwarciu
i liczeniu datków muszą być obecne: osoba, która kwestowała z tą konkretną puszką, i co
najmniej 2 osoby upoważnione imiennie przez organizatora do otwierania zaplombowanych
puszek kwestarskich, przeliczania zebranych ofiar i plombowania pustych puszek.
Z otwarcia każdej puszki sporządza się „Protokół otwarcia puszki kwestarskiej” (wzór
w załączeniu). Jeśli puszka ma naruszone plomby i istnieje podejrzenie przywłaszczenia
zawartości puszki, to odpowiada za to osoba kwestująca, której powierzono konkretną
puszkę. Wszelkie próby naruszenia plomb lub kradzieży puszek kwestarskich należy
zgłaszać, grozi za to odpowiedzialność karna od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności
(kk art. 284 § 2.)
9. Osoby upoważnione do otwierania puszek kwestarskich są zobowiązane do:
a. przesłania skanu „Poświadczenie otrzymania puszek kwestarskich” i „Protokołu
otwarcia
puszki
kwestarskiej”
najszybciej
jak
to
możliwe
na
mail:
fundacja.fkw@gmail.com celem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych.
b. przesłania oryginałów „Protokółów otwarcia puszki kwestarskiej” na adres
organizatora:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kurantowa 4/130
20-836 Lublin
c. bezpośredniej wpłaty całości zebranych ofiar na konto bankowe:

BGŻ 63 2030 0045 1110 0000 0257 1120
10. Tylko osoby upoważnione imiennie przez organizatora zbiórki mogą zaplombować
otwarte puszki i wydać je ponownie kwestującym, zachowując powyższą procedurę.
11. Zbiórka publiczna „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” jest zbiórką
permanentną i trwa aż do momentu zamknięcia przez organizatora. Do zbiórki można
dołączyć w każdej chwili, przesyłając swoje dane: imię, nazwisko oraz nr tel. i e-mail do
organizatora zbiórki w celu wystawienia legitymacji.
12. Wolontariusze biorący udział w zbiórce mogą zgłaszać propozycje inicjatyw godnych
wsparcia z datków pochodzących ze zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach
Wyklętych” pod warunkiem, że są one zgodne z calami tej zbiórki publicznej.

Pozdrawiam
Karol Wołek
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