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DECYZTA N,ll6tton
Na podstawie art.l, afi.2 ust. 1 pkt 4, art. 3 ust. l, aft.4 i art. 6 ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbi6rkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z p6in. zrn.), art. 104 $ 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowaniaadministracyjnego(Dz. tJ. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z p6hl zm.) oraz $ 2 rozporzqdzeniaMinistra Spraw WewnEtrznychi Administracji z dnta
6 listopada 2003 r. w sprawie sposob6wprzeprowadzaniazbi6rek publicznych oraz zakresukontroli
nad tyrni zbi6rkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z p62n. zm.),
pozwalam
zvviqzkowi stowarzyszef (Al. Solidarno6ci l0l;

Federacji Polskich Bank6w ZywnoSci z siedzib4 w Warszawre

00-144 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 2l czerwca 20L2 r.,

uzupelnionego w dniu 27 czerwca 2012 r. na przeprowadzeniew terminie od dnia 28 wrze5nia
2012 r. do dnia 8 paidziernika 201,2 r. zbi6rki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
zrym, zei
1. w terminie od 28 wrzeSniado 29 wrzeinia 2012 r. przeprowadzonazostaniezbi6rka 2ywnoSci
artykul6w spoZywczychw punktach handlowych,
2. w terminie od 28 wrze(;nia2012 r. do 8 paidziernika 2012 r. przeprowadzonazostaniezbi6rka
artykul6w spoZywczych za poSrednictwemsieci handlowych oferuj4cych sprzedai towar6w
za posrednictwemwitryny intemetowej.
Zebrana {wnoSi

zoslanie przekazanaza po5rednicrwemBankow ZywnoSci do organizacji

i instytucji zajmuj 4cych si9 doZywianiemdzieci.
Zebrane d.ary rzeczov,te mogq byi

zu2ytkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.
Zobowiqzuje siq Zarzqd organizatora zbi6rki do przedstawienia publicznego ogloszenia
wynik6w zbi1rki

oraz sprawozdania z jej

wynik6w zgodnie z przepisami ustawy o zbi6rkach

publicznych w terminie 1 miesiqcaod zakoitczeniazbi6rki.
Zobowiqzuje siq Zarzqd organizatora zbi6rki do przedstawienio szczeg6lowego rozliczenia
wydatkowania zebranych ofar na cele zbi6rki w terminie do dnia 3I stycznia 2013 r.

POUCZENIE
Decyzjaniniejszaniejest ostateczna.Stronaniezadowolona
z decyzjimozew terminie 14 dni
od dnia dorqczenia decyzji zwr6ci6 sig z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
(art. 129$2wzwi4zkuzart.

l27 $ 3 ustawyz dnia 14 czerwca1960r. Kodekspostgpowanra

administracyjnego).
Ewentualnezaskarzenie
decyzji do Wojew6dzkiegoS4du Administracyjnego
- art. 52 $ 1
w WarszawiemoZenast4piipo wyczerpaniuwymienionegowyZejsrodkazaskarzenia
przed s4damiadministracyjnymi
i $ 2 ustawy z dnia 30 sierpnia2002 r. Prawo o postEpowaniu
(tekstjednolity - DzU. z 2012Nr 2012,poz.270).
Stosownie do art. 130 $ 4 w zwi4Tku z art. 127 $ 3 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnegodecyzja niniejszapodlegawykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
wnioskuo ponownerozpatrzenie
sprawy,gdy2jestzgodnaz ZTdaniem
wszystkichstron.
Jednoczeinie
informujq,2e:
1. Stosowniedo art. 9 ustawyo zbi6rkachpublicznychwynik zbi6rki i spos6bzuZytkowania
zebranychofiar powinienby6 podanydo wiadomoSciorganu,kt6ry udzielil pozwoleniaoraz
ogloszonyw terminie 1 miesiqcaw prasie,w rozumieniuprzepis6wPrawa prasowego,
o zasigguobejmuj4cymco najmniejobszar,nakt6rymzl:i6rkazostalaprzeprowadzona.
2. W przypadku, gdy zbi6rka przeprowadzanabgdzie niezgodnie z przepisami ustawy
o zbi6rkachpublicznychlub jezeli ujawnionezostanie,2e dalszeprowadzeniezbi6rki moZe
zagrtZat bezpieczefstwu,spokojowi lub porzqdkowipublicznemu,albo je3li stwierdzone
zostanie,2e oftary,uzyskiwaneze zbi6rki, nie s4 przeznaczane
na wla6ciwycel pozwolenie
mozezostafcofniqte,a zebraneSrodkiprzekazane
na inny cel humanitarny- art. 10 ustawy
publicznych.
o zbi6rkach
3. Kto bez wymaganegozezwolenialub wbrew jego warunkomorganizujelub przeprowadza
art. 56 ustawv z dnia 20 rnaia L971.r. -

publicznq zbi6rkg ofiar, podlega
Kodeks wykroczefi (Dz. U. z 20

zm.).
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DYRI'KTOR
Zezwoleii Kotrcesjl

Otrzymuia:
1. Federacja
PolskichBank6wZywnoSci
Al. Solidamoicil0l; 00-144Warszawa
2. a/a
Do wiadomolci:
l. MarszalkowieWojew6dztw
- wszyscy,
2. Cl6wny SztabPolicji
KomendyGl6wnejPolicji,
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oplaty skarbowej na
4 ustawy 16 listopada 2006
Nr 225,poz.1635z p62n.zm.\
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