
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 

zachęca firmy i instytucje do postawienia puszki WOŚP 
w swoim lokalu. 
Jak to zrobić? 

 
Rejestracja Sztabowej Puszki Stacjonarnej 

 
Rejestrację puszki można przeprowadzić na dwa sposoby:  
 
• Rejestracja ONLINE  
1. Opiekun zbiórki do Firmowej Puszki Stacjonarnej (Lokalny przedsiębiorca) zakłada konto na stronie 
iwolontariusz.wosp.org.pl. 
2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i aktywowaniu konta (poprzez kliknięcie w link otrzymany 
mailem) przystępuje do zgłoszenia Firmowej Puszki Stacjonarnej. 
3. Opiekun zbiórki uzupełnia formularz zgłoszeniowy Firmowej Puszki Stacjonarnej, wpisując wymagane 
dane w zakładce „Chcę reprezentować firmę”. 
4. Opiekun zbiórki wybiera Sztab z listy (sztab #4676 Nowodworski Ośrodek Kultury) lub wpisuje kod 
TOKEN. Będzie to Sztab, w którym odbierze materiały niezbędne do przeprowadzenia zbiórki, zda i rozliczy 
Puszkę po zakończonej kweście. 
5. Następnie firma oczekuje na akceptację ze strony Sztabu i Fundacji. 
6. Po uzyskaniu akceptacji Szef Sztabu przy wydaniu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zbiórki, 
powinien wydać również zezwolenie (pamiętaj, że na zezwoleniu musi być odręczny podpis Szefa Sztabu, 
pieczęć firmy oraz podpis Opiekuna zbiórki) 
 
• Rejestracja w Sztabie  
1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy Sztabowej Puszki Stacjonarnej (załącznik)  
2. Wypełniony Formularz przekaż do Sztabu (Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a) lub 
prześlij skan mailem na wosp@nok.nowydwormaz.pl  
Pamiętaj o podpisie i pieczęci firmowej!  
3. Sztab zajmie się resztą  
4. Poczekaj na akceptację ze strony Fundacji.  
5. Gdy Puszka będzie już zaakceptowana sztab wyda Ci zezwolenie i potrzebne materiały  
 
Ważne  
! Jako nazwę Sztabowej Puszki Stacjonarnej wpisz nazwę Firmy, w której ma się ona znajdować.  
! Zbiórka do puszek kwestarskich w Sztabowych Puszkach Stacjonarnych może odbywać się w dniach 
10.12.2022 r. – 29.01.2023 r.  
! Ostatecznym terminem gwarantującym rozpatrzenie zgłoszenia Sztabowej Puszki Stacjonarnej jest 
dzień 25.01.2023 r.  
Puszkę należy zwrócić do sztabu najpóźniej w dniu finału tj. 29 stycznia 2023 r. do godz. 19:00 

 

Sztab: 

Nowodworski Ośrodek Kultury, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. I. Paderewskiego 1a, tel. 22 732 08 76 wew. 31 

 

 

 


