
Warszawa, dnia ... grudnia 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

DZiK-VI-632-1-307/1 1/AT

DECYZJA Nr../2O11

Na podstawie art. 1, art. 2 ust. I pkt 4, art. 3 ust. 1, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia
15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz 1 pkt 1, 2, 4 i 2 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów
przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami
(Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
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Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie
(Ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 15 listopada
2011 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 8 grudnia 2011 r., na przeprowadzenie
zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie
urzędów administracji publicznej, szkól i placówek oświatowych oraz na terenach
i w obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra
Obrony Narodowej po uzyskaniu stosownej zgody,

z przeznaczeniem pozyskanych darów rzeczowych i zebranych środków na:

I. zakup specjalistycznej aparatury medycznej i sprzętu dla oddziałów intensywnej
terapii wcześniaków, w tym respiratorów wyposażonych w system automatycznej
regulacji tienu, inkubatorów hybrydowych, zaawansowanych monitorów funkcji
życiowych,

II. stworzenie stanowisk intensywnej terapii noworodka w zaawansowanych
ośrodkach III stopnia referencyj ności,

III. szkolenia i kursy dla lekarzy, pielęgniarek w zakresie wiedzy diagnostycznej
i leczenia wcześniaków,

IV. opracowanie i wydawanie informatorów i podręczników dla służby medycznej z
zakresu objawów klinicznych kobiet ciężarnych z cukrzycą oraz zakup pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą,

V. doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia
i zdrowia dzieci w uzasadnionych przypadkach,

VI. udzielanie indywidualnej pomocy społecznej osobom
uzasadnionych przypadkach,

VII. finansowanie realizacji programów medycznych i programu
Fundacji:



1. Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,

2. Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków
metodą Infant Flow,

3. Programu Leczenia Dzieci i Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi,

4. Programu Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków,

5. Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci,

6. Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”,

wedhig rodzaju wydatków przypisanych poszczególnym programom, zawartych
we wniosku o udzielenie pozwolenia,

w terminie od 15 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. w formie:
- dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 23 1240 1112 1111

0010 4196 3411,

- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych,
ustawionych za zgodą wiaścicieli lub użytkowników obiektów,

- zbiórki darów rzeczowych w postaci aparatury medycznej, sprzętu medycznego
i ratowniczego, urządzeń rehabilitacyjnych,

w terminie od 15 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. w czasie imprez zamkniętych
oraz w dniu 8 stycznia 2012 r. w formie:

- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
w terminie od 7 stycznia 2012 r. do 8 stycznia 2012 r. w formie:

- dokonywania połączeń audiotele na numer O 704 407 401, koszt jednego
połączenia wyniesie 4,06 zł plus VAT, z tego Fundacja otrzyma kwotę 4,06 zł na
cele zbiórki publicznej,

w terminie od 7 stycznia 2012 r. do 9 stycznia 2012 r. w formie:
- wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „SERCE” na numer 75565

za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania
jednej wiadomości będzie wynosił 6,15 zł z tym, że w przypadku usług:

• operatora Polkomtel S. A. z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele
zbiórki publicznej otrzyma kwotę 6,15 zł,

• pozostałych operatorów oraz sms”ów z systemu sprzedaży prepaid organizacja
na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 5,- zł, a kwotę 1,15 zł operator rozliczy
z urzędem skarbowym.

Zobowiązuje się Zarząd Fundacji do przedstawienia publicznego ogłoszenia
wyników zbiórki oraz sprawozdania zjej wyników zgodnie z przepisami ustawy o zbiórkach
publicznych w terminie 1 miesiąca od zakończenia zbiórki, tj. do dnia 1 marca 2012 r.

Zobowiązuje się Zarząd Fundacji do nadesłania sprawozdania zawierającego dane
podmiotów, na rzecz których przekazano dary rzeczowe z uwzględnieniem informacji o ich
rodzaju i ilości niezwłocznie po ich przekazaniu.

Zobowiązuje się Zarząd Fundacji do nadsyłania informacji sprawozdawczych
obejmujących kolejne etapy realizacji celów zbiórki publicznej sukcesywnie do
podejmowanych działań w tym zakresie, tj. zawierania i realizacji kontraktów na zakup
aparatury i sprzętu medycznego.

Zobowiązuje się Zarząd Fundacji do przedstawienia szczegółowego rozliczenia
wydatkowania zebranych ofiar na cele zbiórki w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.
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Stosownie do art. 107 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia w całości żądania
strony.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Strona niezadowolona z decyzji może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy - art. 129 2 w związku
z art. 127 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ewentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie może nastąpić po wyczerpaniu wymienionego wyżej środka zaskarżenia —

art. 52 * 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 130 4 w związku z art. 127 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż jest zgodna
z żądaniem wszystkich stron.

Jednocześnie informuję że:
1. Stosownie do art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych wynik zbiórki i sposób

zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który
udzielił pozwolenia oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu
przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym
zbiórka została przeprowadzona.

2. W przypadku, gdy zbiórka przeprowadzana będzie niezgodnie z przepisami ustawy
o zbiórkach publicznych lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki
może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli
stwierdzone zostanie, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na
właściwy cel pozwolenie może zostać cofnięte, a zebrane środki przekazane na inny
cel humanitarny — art. 10 ustawy o zbiórkach publicznych.

3. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub
przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny - art. 56 ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46,
poz 275 zpozn zm)
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Do wiadomości:

1. Marszałkowie Województw:
- wszyscy,

2. Główny Sztab Policji
Komendy Głównej Policji,
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