
Podczas sortowania monety segregujemy, oddzielamy od monet pogiętych, 
dziurawych, zardzewiałych i niebędących polskim środkiem płatniczym. Oddzielamy je 
również od innych przedmiotów, np. kapsli, spinaczy, monet z obca walutą. Za 
nienadające się do obiegu uznaje się monety mające uszkodzenia typu mechanicznego, to jest : 
wytarte, o zmienionej barwie, skorodowane, w tym również uszkodzone wskutek umieszczenia 
na nich trwałego napisu, rysunku lub innego znaku. 

Monety przed liczeniem należy zdezynfekować poprzez spryskanie ich płynem 
dezynfekującym.

Monety segregujemy nominałami. Następnie zliczamy ich wartość 
(wartość monet każdego nominału oddzielnie).

Monety jednego nominału wsypujemy do jednostkowych opakowań czyli np.: 
koperty bąbelkowej, koperty bezpiecznej folio pak, woreczka strunowego, 
mocnej reklamówki. Worek/ki dobrze związujemy, koperty zaklejamy. Waga 
jednego worka/koperty/woreczka nie może przekroczyć 10 kg. Ewentualną nadwyżkę 
wsypujemy do następnego worka/koperty/woreczka.

Worek (worki - jeżeli są lżejsze) wkładamy do mocnego i wytrzymałego opakowania - 
kartonu. Jedno opakowanie to jeden karton z monetami o maksymalnej wadze 10 kg. 
Nie wypełniamy wolnej przestrzeni w opakowaniu między workami a ścianami 
kartonu wypełniaczami typu gazety, tektura, folia itp. 

Drukujemy blankiet/y (dowody wpłaty) ze strony www.ilewazymikolaj.pl.

Przygotowujemy tyle opakowań, aż wszystkie worki zostaną spakowane.

Notujemy jaka kwota znajduje się w opakowaniu.

Do każdego opakowania kartonowego powinien być dołączony dowód wpłaty w 3 
egzemplarzach:
• 1   egz.  dowodu wpłaty - do przyklejenia trwale na pudełko kartonowe,
• 2   egz.  dowodu wpłaty - do oddania na Poczcie wraz z pudełkiem kartonowym,
• 3   egz.  dowodu wpłaty - pokwitowanie dla Szkoły/Przedszkola. 

Odcinek nr 1 wypełniony poprawnie z podaniem kwoty znajdującej się w środku 
opakowania, naklejamy trwale na opakowanie kartonowe. Dane wprowadzone na 
odcinku nr 1 przepisujemy również na odcinki nr 2 i 3.

Pracownik Poczty Polskiej S.A  przyjmie bezpłatnie opakowanie/a  kartonowe z bilonem.

WAŻNE: Tak przygotowany bilon będzie można przekazać tylko we 
wskazanym przy rejestracji do konkursu Urzędzie Pocztowym.

WAŻNE: Wpłat z bilonem zapakowanych w opakowania 
kartonowe nie nadajemy jako PACZKA POCZTOWA.

Uwaga: Bilon można też wcześniej wymienić na bankoty i dokonać wpłaty na rachunek:

ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
od pon. do pt. w godz. 9.00-16.00
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Uwaga: Bilon można też dostarczyć do siedziby organizatora
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Instrukcja sortowania, pakowania i przekazania bilonu na Pocztę Polską S.A
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