
Polityka Fundacji ISKIERKA dotycząca przyjmowania darowizn  

 

1. Fundacja nie przyjmuje darowizn w formie gotówkowej przekraczających 5000,00 PLN od 

jednej osoby. Każdy, kto chciałby przekazać fundacji datek o wysokości przekraczającej tę 

kwotę powinien zostać poinformowany, że darowizny powyżej 5000,00 PLN należy dokonać 

w formie przelewu bankowego lub za pośrednictwem strony internetowej 

fundacjaiskierka.pl. Powyższe obejmuje zarówno sytuację, w której kwota ta oferowana jest 

Fundacji w jednym „zwitku” banknotów, jak i gdy osoba ta rozdziela taki zwitek na kilka 

mniejszych.  

 

2. Fundacja nie przyjmuje darowizn w postaci dzieł sztuki w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt  

1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o wartości równej lub 

przekraczającej 10 000 EUR, ani nie dokonuje sprzedaży takich dzieł sztuki. 

 

3. W czasie zbiórek, kwestujący odmówi przyjęcia datku przekraczającego 5000,00 PLN 

powołując się na niniejszą politykę, oraz zaproponuje przekazanie darowizny o wyższej niż 

5000,00PLN wysokości przelewem bankowym, lub za pośrednictwem strony internetowej 

fundacjaiskierka.pl 

 

a. Przykład 1. Darczyńca chce wrzucić do puszki bardzo gruby plik gotówki, ewentualnie 

kilka banknotów o nominalne 500 PLN. Kwestujący powinien zapytać Darczyńcę, czy 

kwota którą ofiaruje nie przekracza 5000,00 PLN, jeśli tak, powinien: 

i. odmówić przyjęcia datku i uniemożliwić jego wrzucenie do puszki  

ii. poinformować, że zgodnie z polityką Fundacji datek przekraczający kwotę 

5000,00 PLN można przekazać jedynie przelewem bankowym lub za 

pośrednictwem strony internetowej fundacjaiskierka.pl, gdzie w zakładce 

„jak pomóc” znajduje się opcja wpłacenia darowizny.  

 

4. W przypadku zbiórek publicznych kwestujący powinni zwracać uwagę na grupy osób 

wydających się być ze sobą powiązanych (np. osoby te wyglądają na członków rodziny lub 

znajomych, przed podejściem do puszki rozmawiały ze sobą), którzy będą chcieli przekazać 

znaczne ilości gotówki jako datek. 

 

a. Przykład 1. Kilku ludzi wcześniej razem spacerujących i rozmawiających ze sobą, 

którzy pojedynczo chcą wrzucić do puszki grube pliki banknotów; 

 

b. Przykład 2. Grupa ludzi nieprzejawiających zainteresowania celem zbiórki, którzy 

chcą pojedynczo przekazać kilkanaście banknotów o nominałach 200 PLN lub 500 

PLN; 

W takich sytuacjach kwestujący powołując się na politykę Fundacji, również odmówi przyjęcia 

datku w gotówce, oraz zaproponuje przekazanie darowizny w formie przelewu lub za 

pośrednictwem strony internetowej. 

5. Koordynatorzy zbiórek organizowanych przez Fundacje mają obowiązek przedstawić niniejszą 

politykę kwestującym i upewnić się, że każdy z nich się z nią zapoznał. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrqg4ydeltqmfyc4njygu3tmmjtgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrqg4ydeltqmfyc4njygu3tmmjtgu


6. W porozumieniach z osobami trzecimi, które prowadzą zbiórki przy wsparciu Fundacji, 

zostanie dodane zobowiązanie do przestrzegania niniejszej polityki, której pełna treść 

dostępna jest na stronie internetowej: www.fundacjaiskierka.pl w zakładce „jak pomóc – 

zbiórki publiczne” 

 


