
Rejestracja Sztabowej Puszki Stacjonarnej     
 

 

 
Cześć!  

Rejestrację Sztabowych Puszek Stacjonarnych możecie przeprowadzić na dwa sposoby: 

 

Rejestracja ONLINE 
 

1. Opiekun Sztabowej Puszki Stacjonarnej (Lokalny przedsiębiorca) musi założyć konto na 
stronie iwolontariusz.wosp.org.pl. 

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i aktywowaniu konta (poprzez kliknięcie w link 
otrzymany mailem) możecie przystąpić do zgłoszenia Sztabowej Puszki Stacjonarnej. 

3. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy Sztabowej Puszki Stacjonarnej wpisując wymagane dane. 
4. Wybierz Sztab, w którym odbierzesz materiały niezbędne do przeprowadzenia zbiórki oraz 

zdasz i rozliczysz Puszkę po zakończonej kweście. 
5. Poczekaj 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 Puszki) 

 
 

Rejestracja w Sztabie 
 

1. Pobierz Formularz zgłoszeniowy Sztabowej Puszki Stacjonarnej z BSS -> do pobrania -> 
ankiety i formularze. 

2. Wydrukowany Formularz przekaż do wypełnienia Firmie, która zgłasza się po Puszkę. 
Pamiętaj o podpisie i pieczęci firmowej!  

3. Teraz na podstawie Formularza, możesz wprowadzić dane do BSS i zgłosić Puszkę. 
4. Zaloguj się do swojego konta w BSS. 
5. Wybierz zakładkę PUSZKI i kliknij w przycisk DODAJ. 
6. Wypełnij formularz rejestracyjny na podstawie danych otrzymanych z Firmy. Pamiętaj o 

wgraniu pliku zeskanowanej ankiety z danymi oraz zapisaniu danych!  
7. Poczekaj na akceptację ze strony Fundacji. 
8. Gdy Puszka będzie już zaakceptowana, wygeneruj zezwolenie (nie wysyłasz do Fundacji) na 

jej utworzenie. Potrzebne na nim będą również podpisy: Twój jako Szefa Sztabu, osoby 
odpowiedzialnej oraz pieczęć firmy, w której Puszka będzie się znajdować.  

 
 
 
Ważne 
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! Sztabowe Puszki Stacjonarne nie pomniejszają przyznanego limitu wolontariuszy. 
 
! Pamiętaj, że liczbę Sztabowych Puszek Stacjonarnych ogranicza ilość przyznanych puszek, które 
zgłaszałeś na etapie wniosku rejestracyjnego. 
 
! 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 
10.12.2021r. – 30.01.2022r.  
 
! Ostatecznym terminem gwarantującym rozpatrzenie zgłoszenia Sztabowej Puszki Stacjonarnej jest 
dzień 27.01.2022r. 


