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Do Członków, Wolontariuszy, Sympatyków

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Firm, Instytucji oraz Osób Prywatnych  

Szanowni Państwo,

Komitet Fundatorów Sztandaru dla  Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 

zwraca się z serdeczną prośbą do członków, przyjaciół i sympatyków Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego  Czerwonego  Krzyża,  firm,  instytucji  oraz  wszystkich  ludzi  dobrej  woli  

o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru naszej organizacji.

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi 100-lecie swojego istnienia.  Dziękujemy wszystkim, którzy 

przez ten czas nas wspierali. Z okazji tej rocznicy wśród naszych członków powstała inicjatywa ufundowania 

sztandaru dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dla  społeczności  członków,  wolontariuszy  i  przyjaciół  Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego  PCK  ręcznie 

haftowany sztandar organizacji będzie niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez nas misji i naszych 

celów  oraz  szczytnych  wartości  organizacji,  jakimi  są:  Humanitaryzm,  Bezstronność,  Neutralność, 

Niezależność, Dobrowolność, Jedność, Powszechność.    

Sztandar  uzewnętrzniać  będzie  jedność  i  współdziałanie  społeczności  organizacji,  

a także osobiste przywiązanie do niej każdego z nas. Będzie on nam towarzyszyć podczas chwil szczególnie 

ważnych i uroczystych dla Stowarzyszenia, jak również dla naszego środowiska lokalnego, regionu, dla Polski 

i  Europy.  Wokół  sztandaru  będziemy  jednoczyć  się  zarówno  w  chwilach  radosnych,  jak  i  smutnych. 

Pragniemy,  aby  nasz  poczet  sztandarowy  uczestniczył  regularnie  w  uroczystościach  kościelnych, 

państwowych, samorządowych, organizacyjnych i żałobnych, ważnych dla społeczności Stowarzyszenia.

Uroczyste  wręczenie  i  poświęcenie  sztandaru,  połączone  z  obchodami  100-lecia  Polskiego  Czerwonego 

Krzyża,  planujemy  w  miesiącu czerwcu  2019  r.  na  Wawelu  w  Krakowie  (msza  święta,  poświecenie 

sztandaru, wręczenie sztandaru i uhonorowanie fundatorów).

W  uroczystości  tej  wezmą  udział  przedstawiciele  władz  państwowych  i  samorządowych  Małopolski, 

dostojnicy  Kościoła  Katolickiego  i  innych  Wyznań,  fundatorzy  sztandaru,  członkowie,  przyjaciele  

i  wolontariusze  naszego  Stowarzyszenia,  przedstawiciele  mediów,  organizacji  pozarządowych,  ośrodków 

naukowych i akademickich, instytucji kultury, mieszkańcy Krakowa naszego regionu, a także goście z innych 

regionów Polski i z zagranicy.

W czasie  uroczystości  fundatorzy  poproszeni  zostaną  o  osobiste  (lub  poprzez  przedstawiciela)  przybicie 

imiennego  "gwoździa  fundacyjnego"  do  drzewca  sztandaru  lub  okolicznościowej  tablicy  Fundatorów. 

Symboliczny gwóźdź z głowicą w kształcie tarczy, z ręcznie wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem (lub 

nazwą)  i  miejscowością  (lub  sprawowaną  funkcją)  fundatora,  będzie  pamiątkową  cegiełką  i  deklaracją 

wsparcia każdej osoby, rodziny, firmy lub instytucji, która zamierza w ten sposób potwierdzić na sztandarze 

swoją obecność w historii Polskiego Czerwonego Krzyża.
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Uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na rzecz ufundowania sztandaru naszego Stowarzyszenia,  

w wysokości według Państwa możliwości i uznania.

Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustalono na:

* bez względu na wysokość wpłaty - wpis do Księgi Fundatorów i Darczyńców;

* wpłata od 50 zł - dyplom honorowy wręczany fundatorowi;

* wpłata od 500 zł - imienny gwóźdź na tablicy pamiątkowej lub do drzewca sztandaru z tarczą koloru 

srebrnego („gwóźdź srebrny”);

* wpłata od 1 000 zł - imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą złoconą („gwóźdź złoty”).

Każdy fundator, bez względu na wysokość wpłaconej darowizny, zostanie wpisany do pamiątkowej  Księgi 

Fundatorów i Darczyńców. Każdy, kto przeznaczy na sztandar co najmniej 50 zł, otrzyma dyplom honorowy.

Fundatorzy  gwoździ  otrzymają  także  dyplom  honorowy.  Na  głowicy  gwoździa  w 

kształcie  tarczy  umieszczone  będzie  ręcznie  grawerowane  imię  i  nazwisko  (lub 

nazwa) i miejscowość zamieszkania lub siedziby (ewentualnie sprawowana funkcja) 

fundatora. Gwoździe fundatorów umieszczane będą od góry drzewca sztandaru w 

kolejności od najwyższej darowizny. Wykaz fundatorów gwoździ opublikujemy też na 

naszych stronach internetowych oraz w prasie.  

Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat na konto bankowe:

ING BSK O/Kraków 

Nr rachunku: 83 1050 1445 1000 0090 8050 4559

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Adres: ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

W tytule przelewu proszę wpisać: " Sztandar PCK".

Wpłat można także dokonywać w gotówce do kasy Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK za 

pokwitowaniem. 

Z całego serca dziękujemy za każde wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru oraz realizowanych przez 

nas działań. Łączymy wyrazy szacunku.

Kraków, dnia 14 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Komitetu Fundatorów Sztandaru dla MOO PCK, 

Prezes MOO PCK

(-) Mieczysław Kurek

Kontakt z Komitetem Fundatorów Sztandaru dla MOO PCK

tel. 12/422 91 15,   

e-mail: krakow@pck.org.pl
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