Komitet www.bezatomu.pl
ul. Latarników 7/4, 76-034 Gąski

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zbiórki publicznej
1. Jak rozpoznać wolontariusza kwestującego w naszej zbiórce publicznej?
a) Osoba kwestująca posiada legitymację (według wzoru), którą nosi w widocznym miejscu podpisaną przez dwie
osoby z komitetu, w Zbiórce Referendalnej w imieniu komitetu legitymacje podpisali:
– Agnieszka Neubauer
– Piotr Laskowski
b) Osoba kwestująca zbiera datki do puszki kwestarskiej zaplombowanej, z nazwą i adresem komitetu
www.bezatomu.pl oznaczonej numerem z zakresu od 1 do 18.
c) Osoby kwestujące w miarę warunków pogodowych będą ubrane dodatkowo w żółte koszulki z logo „atom stop”
d) NAJWAŻNIEJSZE! OSOBY KWESTUJACE TO NASI SĄSIEDZI
– puszki wydawane są wybranym osobom z każdej miejscowości Naszej Gminy.
2. Dlaczego Rachunek do wpłat na zbiórkę publiczną jest przedstawiony na dwa sposoby?
a) numer: 26 1140 2004 0000 3202 7409 7644 służy do wpłat na konto zlecanych z banków z siedzibą w
Rzeczypospolitej Polskiej.
b) numer IBAN: PL26 1140 2004 0000 3202 7409 7644 to ten sam numer co w punkcie a) tylko poprzedzony
literami "PL", tak zapisany numer konta razem z numerem BIC: BREXPLPWMBK służy do wpłat na konto
zlecanych z pozostałych banków na Świecie.
3. Co to jest za rachunek bankowy i kto ma do niego prawa ?
a) Rachunek bankowy Komitetu www.bezatomu.pl przedstawiony w punkcie 2, został specjalnie założony
zgodnie z prawem na tę zbiórkę publiczną, może być używany tylko do celów mających związek z pozyskaniem
środków od darczyńców oraz wydatkowaniem tych środków na cele określone w akcie założycielskim Komitetu
www.bezatomu.pl.
b) Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, rachunek został założony przez osobę fizyczną –
Pełnomocnika Komitetu www.bezatomu.pl Piotra Laskowskiego i zgodnie z prawem użyczony Komitetowi
www.bezatomu.pl (było to konieczne, ponieważ komitet społeczny może prowadzić zbiórkę publiczną, ale nie
ma osobowości prawnej do założenia konta bankowego).
4. Jaką darczyńca ma gwarancję, że wpłacone w Zbiórce Referendalnej środki zostaną wydatkowane na
plakaty, ulotki informacyjne, banery, ogłoszenia i inne działania wspierające naszą wspólną referendalną
przeciwatomową kampanię informacyjną?
- Wynika to bezpośrednio z aktu założycielskiego Komitetu www.bezatomu.pl, a nad realizacją tego aktu czuwa
pięć osób zakładających komitet.
- środki finansowe, które pozostaną po referendum, będą służyły w razie potrzeby do dalszej ewentualnej walki z
próbami wybudowania elektrowni jądrowej w Gminie Mielno, a gdy już ostatecznie zwyciężymy, tym co zostanie
wesprzemy walkę o wolne od atomu Polskie Wybrzeże Bałtyku, za co ręczę – całą swoją osobą i majątkiem i
traktuję jako przyrzeczenie publiczne.

Pełnomocnik Komitetu www.bezatomu.pl
Piotr Laskowski Latarnik z Gąsek

