Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.
Fundacja ISKIERKA
ul. Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 527-249-39-99
KRS: 0000248546
Szanowni Państwo!
W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z naganną działalnością osób
podających się za współpracowników/wolontariuszy Fundacji ISKIERKA lub firm
telemarketingowych nakłaniających do przekazywania pieniędzy, które rzekomo
miałyby wspomóc podopiecznych naszej Fundacji. Nie rzadko zdarza się także, że
osoby te przedstawiają Państwu identyfikatory z logo Fundacji bądź inne materiały
mające pochodzić od Fundacji.
W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować, a jednocześnie
ostrzec, że działania te, a w szczególności wszelkiego typu kwesty domowe lub uliczne,
jak również sprzedaż wysyłkowa prowadzona przez różnego typu wydawnictwa czy firmy
wysyłkowe nie tylko, że nie mają aprobaty Fundacji, ale są w całości nielegalne.

Art. 266 Kodeksu karnego
§1 Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Art. 56 Kodeksu wykroczeń
§1 Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną
zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny.

Fundacja nie prowadzi żadnych zbiórek po domach a jedyne materiały, ze sprzedaży
których zysk przekazywany jest na cele statutowe Fundacji, dostępne są
wyłącznie na naszej stronie internetowej http://www.fundacjaiskierka.pl.
Zbiórki publiczne w ramach indywidualnych akcji pomocowych, których organizatorem
jest Fundacja ISKIERKA, posiadają zawsze pisemną zgodę w postaci decyzji właściwego
urzędu miasta/gminy lub Urzędu Marszałkowskiego. Ich miejsce i formę zawsze możecie
Państwo zweryfikować bezpośrednio z biurem fundacji w Chorzowie.
Jeżeli więc próbowano Państwa wprowadzić w błąd, namawiając do wpłacania pieniędzy,
zachęcając do zakupu cegiełek lub produktów, w szczególności pocztówek, pozycji
wydawniczych przez osoby podające się za wolontariuszy naszej Fundacji bądź jej
współpracowników, sponsorów, dobroczyńców – a osoby/firmy te nie posiadają
wymaganej przepisami prawa zgody oraz potwierdzonej przez fundację umowy o
współpracę - oznacza to, że staliście sie Państwo potencjalną ofiarą oszustów, a wraz
z Państwem sama Fundacja i dzieci objęte naszym wsparciem.
Fundacja od kilku już lat dąży do ukrócenia tego typu przestępczych zachowań, nie

jesteśmy jednak wszędzie a Państwo jako osoby, na których dobrych intencjach żerują inni
ludzie, możecie się temu przeciwstawić.
NIE JESTEŚMY BEZRADNI!
Gdy zostaliśmy oszukani lub próbowano nas oszukać, powinniśmy zgłosić to
zdarzenie na najbliższym komisariacie Policji .
Wiąże się to z podaniem swoich danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z
Państwa może być to zniechęcające. Powinniście sobie, Państwo jednak zdawać sprawę, ze w
większości przypadków oszuści znają Państwa dane osobowe i przynajmniej numer telefonu często zwracają się właśnie do Państwa ze względu na fakt, ze ktoś wykonuje daną działalność
zawodową, np. lekarza. Podanie swoich danych ułatwi także Policji dochodzenie. Dla osób
szczególnie obawiających się podania Policji swoich danych, zalecamy zgłoszenie
zawiadomienia anonimowo w ramach tzw. Policyjnych Telefonów Zaufania. Często są to
numery bezpłatne.
Podajemy przykładowe numery:
Dla śląska: 0 800 156 032
Dla wielkopolski: 0 800 130 334
Dla małopolski: 012 615 2222
W pozostałych wypadkach Policjant dyżurny najbliższej komendy Policji powinien
poinformować Państwa o właściwym numerze zaufania.
Dowody - to Państwo dysponujecie większością istotnych dowodów w sprawie
Przekazanie Policji następujących materiałów, które prawdopodobnie znajdą się w Państwa
posiadaniu w związku z próbą oszustwa lub samym oszustwem, ułatwi i przyspieszy
dochodzenie:
a)

należy spisać numery telefonów, z których do Państwa dzwoniono.

b) należy spisać daty, w jakich kontaktowano się z Państwem czy to telefonicznie czy

osobiście.
c)

należy odnotować, jak wyglądały i co mówiły osoby podające się za
wolontariuszy/współpracowników Fundacji, czy miały identyfikator, za jakie kwoty
oferowały swoje towary i jaka część z tego miała zostać przekazani Fundacji.

d) należy przekazać wszelkie otrzymane materiały (pocztówki, podziękowania, certyfikaty,

cegiełki, książki i albumy, które oferowali oszuści - jeżeli zależy Państwu na zachowaniu
książek/albumów. należy przekazać Policji kopie obwoluty, noty wydawniczej,
ewentualnie ważniejszych kart, na których np. odbite są pieczęcie, logo, zapisane są
podziękowania).
e) należy wydrukować i przekazać treść e-maili otrzymanych od oszustów,
f)

należy przekazać otrzymane faktury, paragony potwierdzające zakup towarów od
oszustów,

g) nawet blankiety kurierskie znajdujące się na przysłanych przesyłkach lub koperty z

danymi nadawcy mogą stanowić pomoc w prowadzonym dochodzeniu.

Uprawnienia

Jako osobom oszukanym przysługuje Państwu status pokrzywdzonego w postępowaniu
przygotowawczym. Jeżeli natomiast po sporządzeniu aktu oskarżenia zdecydujecie się
Państwo bardziej zaangażować w sprawę, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o
zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela
publicznego (art. 54 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Status oskarżyciela
posiłkowego umożliwi Państwu aktywne uczestnictwo w postępowaniu sądowym np.
poprzez złożenie wniosku o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia
wyrządzonej Państwu szkody (art. 46 § I Kodeksu karnego w zw. z art. 49a i -415 § 5
kodeksu postępowania karnego).
Współpraca z Fundacją
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy dana osoba rzeczywiście jest wolontariuszem/
współpracownikiem Fundacji lub czy firma współpracuje i pomaga Fundacji możecie
Państwo szybko i bezproblemowo zweryfikować to z chorzowskim biurem Fundacji:
Chorzów 41-500, ul. Urbanowicza 19
Tel. 32 241 26 65
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
W razie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby
powołujące się na Fundację, prosimy o powiadomienie Fundacji, która może dysponować
materiałami i informacjami pomocnymi w sprawie.

Apelujemy o Państwa czujność, sprawdzanie informacji
i reagowanie, jeżeli praktyki z którymi się Państwo spotkaliście,
budzą jakiekolwiek wątpliwości!

