
          
 

 

 

PAKIET UCZESTNIKA 

Q&A 

 

Spis treści 

PAKIET UCZESTNIKA  

Q&A 

1. Jak wziąć udział w Odn@wiamy jako Uczestnik?..................................................................................2 

2. Ile komputerów chcemy przekazać w akcji Odn@wiamy 2022? ……………………………………………………….2 

3. Jak zorganizować zbiórkę w swojej firmie? ………………………………………………………………………………………2 

4. Jak zapakować sprzęt komputerowy do wysyłki? …………………………………………………………………………….2 

5. Jak mogę sformalizować przekazanie sprzętu firmowego? …………………………………………………………..….2 

6. Jak zdjąć ze stanu firmy środki trwałe np. komputerowy sprzęt firmowy? ………………………………………..3 

7. Kto jest beneficjentem i kiedy otrzyma sprzęt komputerowy? …………………………………………………..…….3 

8. Co dokładnie otrzymają beneficjenci? …………………………………………………………………………………….………3 

9. Co otrzymam w ramach udziału w Odn@wiamy jako firma? ……………………………………………………………4 

10. Na czym polegają wspólne obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju? ………….4 

11. Jakie są koszty dla firm związane z udziałem w Odn@wiamy? ……………………………………………………..4 

12. Czy jako uczestnik mogę szerzej wspierać akcję?  …………………………………………………………………………4 

 

 

 



          

   

 
Q&A  

1. Jak wziąć udział w Odn@wiamy 2022 jako Uczestnik?  

 

• zapoznaj się z Regulaminem Odn@wiamy (link)  

• zgłoś chęć przekazania sprzętu Organizatorom na adres monika.wyciechowska@rev-log.com do 

15 kwietnia.  

• ustal z Organizatorami:  

o formę zbiórki (czy chcesz przekazać tylko sprzęt firmowy, czy również zorganizować 

zbiórkę wśród pracowników)  

o preferowany termin i adres odbioru  

o formalności - przystępując do Odn@wiamy możesz podpisać umowę darowizny (link) 

 

2. Ile komputerów chcemy przekazać w akcji Odn@wiamy 2022?  

W 2022 akcja Od@wiamy jest zaprojektowana na przekazanie 120 zestawów sprzętu komputerowego 

partnerom społecznym w całej Polsce.  

 

3. Jak zorganizować zbiórkę w swojej firmie?  

 

• zaplanuj komunikację swojego udziału w Odn@wiamy 2022. Wykorzystaj zaproponowane przez 

nas materiały komunikacyjne do promocji swojego udziału w komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej. Znajdziesz je w pakiecie komunikacyjnym.  

• zorganizuj zbiórki w swojej firmie (od 22 kwietnia do 27 czerwca)  

• zgłoś gotowość do odbioru na adres monika.wyciechowska@rev-log.com 

 

4. Jak zapakować sprzęt komputerowy do wysyłki?  

Uczestnicy Odn@wiamy powinni pamiętać o poprawnym zapakowaniu i zabezpieczeniu sprzętu do 

wysyłki tak, aby podczas transportu przesyłki nie doszło do uszkodzenia. Warto pamiętać o 

zapakowaniu w odpowiednie opakowanie, na przykład pudła kartonowe, oraz o tym, że powinny one 

być właściwej wielkości, tak, żeby zminimalizować wolną przestrzeń w opakowaniu.  

 

5. Jak mogę sformalizować przekazanie sprzętu firmowego?  

Uczestnik Odn@wiamy może podpisać z Organizatorem umowę darowizny, której wzór znajduje się 

na stronie https://odnawiamy.org/. 

 

 



          

   

 

6. Jak zdjąć ze stanu firmy środki trwałe np. komputerowy sprzęt firmowy?  

Najprostszym sposobem zdjęcia ze stanu firmy środków trwałych jest ich likwidacja.  

Właściwym dokumentem księgowym powodującym postawienie środka trwałego w stan likwidacji jest 

LT - likwidacja środka trwałego (link do wzoru). Dokument ten sporządza zazwyczaj komisja 

likwidacyjna lub dział zarządzający majątkiem, a następnie zatwierdza kierownik jednostki. Protokół 

jest podstawą do usunięcia rzeczy z ewidencji oraz wyksięgowania jej wartości z kont księgowych i 

przeniesienia do ewidencji pozabilansowej. Jednak dla celów dowodowych warto podpiąć pod 

protokół likwidacyjny dowód likwidacji np. protokół przekazania sprzętu. Jeśli firma zdecyduje się 

właśnie na takie rozwiązanie, prosimy o dołączenie protokołu przekazania (zawierającego spis 

przekazywanych urządzeń) do przesyłki ze sprzętem. Po jego odebraniu organizator odeśle podpisany 

dokument.  

Z naszego doświadczenia wynika, że firmy stosują takie rozwiązania, jednak skonsultuj z działem 

księgowości jakie rozwiązanie jest dla Was najlepsze.  

 

7. Kto jest beneficjentem i kiedy otrzyma sprzęt komputerowy?  

W 2021 roku beneficjentami projektu były dzieci będące wychowankami placówek wsparcia 

dziennego, w tym świetlic środowiskowych na terenie Polski. Świetlice środowiskowe otrzymały od 

organizatorów na własność sprzęt komputerowy i przeznaczają go na rozwijanie umiejętności i wiedzy 

swoich wychowanków oraz członków społeczności lokalnej. Współpracowaliśmy z lokalnymi 

ośrodkami z całej Polski. 

W tym roku nie zamykamy się jedynie na wychowanków placówek wsparcia dziennego. Jeśli zaistnieje 

potrzeba, chcemy pomóc także innym placówkom fundacjom lub stowarzyszeniom, które wspierają 

dzieci i młodzież. 

 

8. Co dokładnie otrzymają beneficjenci?  

Beneficjenci otrzymają sprawny sprzęt komputerowy – zestawy PC oraz laptopy, działające na licencji 

Windows 10, z których będą mogli korzystać ze wszystkich standardowych programów 

komputerowych.  

Na każdym komputerze dodatkowo będzie zainstalowana planszówka Who Will Save The Planet & 

Elektrośmieci oraz program PixBlocks – narzędzie do nauki programowania dla dzieci. 

 

 

 

 

 

https://odnawiamy.org/wp-content/uploads/2021/04/wzor_protokol-likwidacji-srodka-trwalego_odnawiamy.doc


          

   

 

9. Co otrzymam w ramach udziału w Odn@wiamy jako firma?  

 

• Pakiety komunikacyjne podnoszące świadomość ekologiczną Twoich pracowników 

(wesprzemy Cię w działaniach CSR z okazji Dnia Ziemi, Dnia Ochrony Środowiska oraz 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju) 

• Gotowe do wykorzystania materiały komunikacyjne wspierające Cię w zorganizowaniu zbiórki 

wśród Twoich pracowników  

• Prawo do posługiwania się tytułem Uczestnik Od@wiamy 2022 

• Banner Uczestnik Odn@wiamy 2022 do wykorzystania w mediach społecznościowych i 

wewnętrznych oraz we własnych materiałach informacyjnych  

• Dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo 

• W mediach społecznościowych Fundacji Zaraz Wracam i RLG (Facebook, Instagram, LinkedIn) 

opublikujemy 3 posty, w których: poinformujemy o Uczestnikach projektu, opowiemy o 

zbiórce, a także podziękujemy Uczestnikom za pomoc potrzebującym dzieciakom. Wszędzie 

tam pojawi się logotyp Twojej firmy. 

• Podsumowanie projektu w formie, którą możesz podzielić się z Twoimi pracownikami oraz 

Twoją społecznością (LinkedIn, Instagram, Facebook). 

 

10. Na czym polegają wspólne obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju?  

Jako organizatorzy akcji przygotujemy dla Państwa specjalne materiały komunikacyjne do 

wykorzystania podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który odbywa się 

pomiędzy 20 a 26 września. Materiały będą składały się z ciekawostek dotyczących gospodarki 

cyrkularnej i elektroodpadów, relacji z przekazania sprzętu, podziękowania dla Partnerów za 

przekazanie sprzętu oraz webinaru informacyjnego dotyczącego gospodarki cyrkularnej i 

elektroodpadów.  

 

11. Jakie są koszty dla firm związane z udziałem w Odn@wiamy?  

Uczestnictwo w Odn@wiamy nie wiąże się z żadną opłatą.  

 

12. Czy jako uczestnik mogę szerzej wspierać akcję?  

Jesteśmy otwarci na pomysły dodatkowego wsparcia beneficjentów. Prosimy o kontakt na adres 

mailowy monika.wyciechowska@rev-log.com. 

 

 

 

 

 

mailto:monika.wyciechowska@rev-log.com


          

   

 

Skontaktuj się z nami! 

 

RLG Relectra Polska 
Monika Wyciechowska 

monika.wyciechowska@rev-log.com 
tel. kom.: 535 502 149 

 

Fundacja Zaraz Wracam 
Julia Kasperczak 

j.kasperczak@zarazwracam.pl 
tel. kom.: 533 435 833 
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