Sprawozdanie
z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundacje Pomocy Wdowom i
Sierotom po Poległych Policjantach.

Decyzją nr 135/2006 z dnia 16 listopada 2006 roku Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji zezwolił Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach na przeprowadzenie na terenie całej Polski zbiórki publicznej w terminie do 20
listopada 2007 r.
Celem zbiórki było zebranie funduszy na pomoc rodzinom osieroconym przez
policjantów poległych w czasie służby, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Zbiórka przeprowadzona była w jednostkach Policji na terenie kraju.
Organizacją i przeprowadzeniem zbiórki zajmowali się wolontariusze, policjanci i
pracownicy cywilni Policji, nie pobierający za tę prace wynagrodzenia. Zbiórki odbywały się
za wiedzą i zgodą kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji.
Zebrane pieniądze przekazywano na konto bankowe Fundacji, specjalnie
utworzone na potrzeby zbiórki w ING Bani: Śląski / nr 29 1050 1025 1000 0023 0731 9943/.
W wyniku zbiórki publicznej zebrano środki finansowe w wysokości 61.247,42 zł. / słownie:
sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych czterdzieści dwa grosze/. W
tym dziewięćdziesiąt wpłat na kwotę 40.813,65 zł. dotyczyło pomocy dla rodzin policjantów
zastrzelonych w Sieradzu.
-

Z tytułu zbiórki poniesione zostały następujące koszty:
opłaty za prowadzenie rachunku - 207, 00 zł.
opłaty za wyciągi bankowe
405,00 zł.
odsetki bankowe
3,16 zł.

Razem koszty zbiórki

-

615.16 zł. słownie: sześćset piętnaście 16/100 złotych.

Na realizację celów zbiórki pozostało 60,632,26 zł. słownie: sześćdziesiąt
tysięcy sześćset trzydzieści dwa 26/100 zł.

Na posiedzeniu Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w
dniu 13 grudnia 2007 r. Zarząd Fundacji w składzie: Irena Zając, Joanna Molak, Zenon
Parchimowicz, Barbara Żebrowska, Stanisława Ewa Wierzbicka Kurcbard podjął uchwałę o
przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 60.632,26 zł. uzyskanych w drodze zbiórki
publicznej na:
- zapomogi finansowe rodzinom po poległych policjantach podczas tragedii w Sieradzu 40.813,65 zł.
- zapomogi materialne dla podopiecznych - 8.000,- zł.
- sfinansowanie obozu dla młodzieży
- 11.818,61 zł.
Sprawozdanie ze zbiórki zostanie przekazane do MSWiA oraz zamieszczone na stronie
internetowej KGP w części dotyczącej działalności Fundacji.

