
     ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE 

           90 – 032 Łódź, ul. Kopcińskiego 54 

         tel. / fax  /42/ 674-14-25;  e-mail: lsps@free.ngo.pl 

   

konto bankowe: PKO S.A. II O/Łódź, nr 71 1240 3028 1111 0000 2822 3049 

 

    

                                                                KOMUNIKAT 

                             o zasadach rozprowadzania cegiełek na Fundusz Pomocy Szkole  

                                     w placówkach oświatowych województwa łódzkiego  

                                                                                 
   

1. Cegiełki  na  Fundusz  Pomocy  Szkole  są  drukami wartościowymi o nominałach:   2,00 zł, 5,00 zł;  10,00 zł;    

Każda cegiełka  posiada  swój numer  identyfikacyjny,  traktowane są  one jako druki ścisłego  zarachowania.    

 

2. Placówki   oświatowe  mają   możliwość  dowolnej  konfiguracji  wartości  zestawu  rozprowadzanych  cegiełek. 

 

3. W placówkach oświatowych rozprowadzaniem cegiełek zajmują się osoby rekomendowane przez ich 

dyrekcje. Osoby te otrzymują od Stowarzyszenia imienne upoważnienia do  zorganizowania, 

przeprowadzenia  i  rozliczenia wyników zbiórki. 

 

4. Cegiełki  wydawane  są przez: Biuro Stowarzyszenia,  Łódź, ul. Kopcińskiego 54, tel.  /42/  674-14-25,   

603 917 100 

   

 5.  Wskazane   jest  wcześniejsze   złożenie   pisemnego  lub  telefonicznego  zapotrzebowania.  

      Podstawą   wydania  pierwszej partii cegiełek jest rekomendacja , o  której  mowa  w  punkcie 3  komunikatu,  

zawierająca   imię,  nazwisko   i   adres  zamieszkania   osoby   organizującej   zbiórkę.    W  miarę  możliwości  

prosimy o telefoniczne  uzgodnienie     terminu  odbioru  cegiełek. 

 

 6. Placówkom   oświatowym   spoza   Łodzi,  cegiełki  wysyłać  będzie  pocztą  na  własny   koszt Biuro 

Stowarzyszenia. Podstawą wysłania cegiełek będzie nadesłanie rekomendacji, o której mowa  

w punkcie 3 i 5 komunikatu  oraz pisemne,  elektroniczne   lub  telefoniczne  zamówienie. 

 

 7.  Jednostka  pobierająca  cegiełki  wpłaca  Stowarzyszeniu  kwotę  równą  50 %  wartości  rozprowadzonych  

cegiełek. Wpłata  może  być   dokonana  bezpośrednio   przy   odbiorze   cegiełek   lub   przekazana   na   rachunek   

Łódzkiego Stowarzyszenia   Pomocy   Szkole   w   PKO   S.A.   II   Oddział   w   Łodzi    

nr  71 1240 3028 1111 0000 2822 3049. Okazanie  dowodu   przekazania   należności   stanowi  podstawę  

wydania  cegiełek 

       

8. Kwota równa 50 % wartości  rozprowadzonych  w  placówce  cegiełek  pozostaje  w  jej  dyspozycji,   

zasilając  fundusz  Rady  Rodziców.    O  tym   ile   złotówek   pozostanie   w  szkole   zdecyduje powodzenie  

akcji w danej placówce.  

 

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia, ul. Kopcińskiego 54,   

tel.  /42/ 674-14-25,  603 917 100;  adres mailowy: biuro @lsps.pl 

 

 

 

 

 

 


