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Na podstawie art. I, art. 2 ust.
15 marca 1933 r. o

z

I

pkt 4, art. 3 ust.

zbi rkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz'

I,

162 z

art.

4i

aft.

p źn. zm.),

6

ustawy

z

dnia

s 1 ustawy
2000 r. Nr 98,

art. 104

dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z

poz. l07Izpźn.zm.)oraz$1pkt1i2rozporządzeniaMinistraSprawWewnętrznych
i Administracji

z dnia 6 listopada 2003

oraz zakresu kontroli nad tymi

r. w sprawie sposob w przeprowadzania

zbi rkami (Dz. U. Nr

199, poz. 1947

zp

zbi

rek publicznych

źn. zm.)

pozwalam
Stowarzyszeniu Polski Komitet Narodowy Funduszu Narod

w Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci

-

LINICEF z siedzibąw Warszawie (Al. Wilanowska 3I7, 02-665 Warszawa) na podstawie wniosku

z

dnia 26 puździemika 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013

pub licznej na terenie

t. zbi rki

Rzecrypospolitej Polskiej,

z przenlaczeniem zebranych środkw na rcalizację programu UNICEF, kt ry w Polsce nosi $rtuł
,,PtezenĘ bez pudła", polegającego na finansowaniu zakupu produkt w umożliwiających niesienie
pomocy w dziedzinie szczepieri, działanzzakłesu ochrony zdrowia, zapewnienia dostępu do wody

pitnej, edukacji

i

zabavły oraz odffiiania'

w

rodzaju: szczepionek, żywnościterupeuĘcnej,

środk w uzdatniających wodę, zestaw

kryzysowych, dostarczanych

w edukacyjnych, zestaw w potrzebnych w sytuacjach
następnie do magazyn w w miejscach, gdzie prowadzone są

naj pilniej sz e działania pomocowe

w następuj ących formach

-UNICEF,

:

dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 84 1020 1026 0000 II02 0206
1687,

zbi rki dobrowolnych datk w

do zaplombowanych puszek kwestarskich,

zbi rki dobrowolnych datk w

do zaplombowanych skarbon stacjonarnychumieszczanych

zgodą właścicielilub uĄrtkownik w obiekt w.

za

UMCEF

Zebrane fundusze będą wydatkowane za granicą zasilągłówny fundusz

w Nowym

Jorku, zktórego będą wydatkowane na pomoc w miejscach, gdzie prowadzone sądziałania pomocowe

UNICEF.
Zobowiryuje się Zarząd Stowarzyszenia do publicznego ogłoszenia wyników zbiórki oraz
sposobu wykorrystania zebranych środków w terminie 1 miesiąca od zakoirczenia zbiórki-

Zobowiryuje się Zaruąd Stowarzyszenia do nadesłania szczegółowego rozliczenia zbiórki
bezpośrednio po ohzymaniu rapońów UNICEF w lutym 2013 orazw lutym 2014.

Stosownie do art. 107 $

4 ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

w całościżądania

administracyjnego odstępuję od uzasadnienia decyzji, poniewa:ż uwzględnia
strony.

POUCZENIE
Decyzjaniniejsza nie jest ostateczna. Strona niezadowolonaz decyĄi może w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji nłróció się z wnioskiem o ponowrre rozpatrzenie sprawy - art. 129 s 2

w rvłiękuz art. I27

$ 3 ustawy

z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ewentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

_

$ 1 i $ 2 ustawy
zdnia3O sierpnia 2002r' Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednoliĘ -

może nastąpió po wyczerpaniu wymienionego wyżej środka zaskarżenia

art' 52

DzU.22012,po2.270).
Stosowniedoart. 130$4wnviąkuzart.t27$3ustawyzdnia14czerwca1960r.Kodeks
postępowania administraryjnego decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed upływęm terminu
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy' gdyż jest zgodna

z

Żądaniem wszystkich

i

sposób zuĄńkowania

stron.

Jednocześnieinformuję, że:
1.

Stosownie do art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych wynik zbiórki

zebtanych ofiar powinien byó podany do wiadomościorganu, który udzielił pozwolenia oraz

ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie,

w rozumieniu przepisów Prawa

prasowego'

o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórkazostałaptzeptowadzona'
2.

w

przypadku, gdy zbiórka przeprowadzana będzie niezgodnie

z

przepisani ustawy

o zbiórkach publicznych lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może
zagruŻać bezpieczeństwu' spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeślistwierdzone
zostanie, Że oftary, uryskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwycel pozwolenie
STR.NA

2
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może zostaó cofnięte, a zebrane środki przekazane na inny cel humanitarny _ podstawa
prama art.

3.

10 ustawy o zbiórkach publicznych.

Kto bez wymaganego zezvłolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza
publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grTywny - podstawa prawna afi. 56 ustawy z dnia 20

majaI97l

r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. zŻ010 r. Nr 46, poz.275

As}

&g

g

zpóźn. zm.).

s'

mH

a ;,

sc p arłies&

&trxfuxsT"x*ffi
g-

m*ą",*,, s..i

p:'",li'$#*:

fi

i1':

.I'v*;ł{-il*,ffis{rsJ{r

as Łęp*:.'ił f,}3rl'ł:iśitcna

* !}

$;

u

& d.maixx

!"

r;

$:.n:

aa'.}

i

FwbEi

c

en ej

otrzymują:
Polski Komitęt Narodowy Unicef
Al. Wilanowska 317

1.

02-665 Warszawa,

Ż.
dd.,
Do wiadomości:
Marszałkowie Wojewodztw

1.

2.

Wydanie decyzji zwolnionę

7 pkt 4

z opłw skarbowej
16

Głowny Sztab Policji

listopada 2006
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr Ż25, poz. 16# zpoźn. zm)

Komendy Głownej Policji,

Anna TrzęŚniewska, głowny specjalis

-

podstawie art.

wszyscy,

STRONA 3 DEC

YZJI**J j2OI2

ustawy

t^..fJłW

na
r.

