
                    
 

 
 

Fundacja Hospicyjna 
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10, tel.: 58 345 90 60 

Pomóż hospicjum, przekazując 1% podatku — nr KRS Fundacji Hospicyjnej 0000 201 002 

 

 

 

REGULAMIN ZBIÓRKI „POMÓŻ UKOIĆ BÓL” 
 

 
§ 1. ORGANIZATOR AKCJI 
 

1. Organizatorem zbiórki jest Fundacja Hospicyjna, 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10, tel. 
58 345 90 60, faks 58 345 90 61. 

2. Za organizację akcji odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji Hospicyjnej. 
3. Zbiórka prowadzona jest na podstawie decyzji  nr 355/2013 Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji,  z dnia 23.09.2013 r. 
4.  Przy prowadzeniu i realizacji akcji Fundacja współpracuje z firmą kurierską oraz z mediami 

centralnymi i lokalnymi. 

 
 
§ 2. CEL AKCJI 
 
Celem akcji jest zebranie środków dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych i 
zapewnienie im wsparcia socjalnego, w tym  między innymi: 

• dostępu do podręczników, wyprawek szkolnych, materiałów niezbędnych do zajęć (stroje na 
zajęcia sportowe, obuwie), zajęć wyrównawczych, np. korepetycji, zajęć edukacyjnych: sport, 
języki obce, muzyka, taniec, plastyka;  

• zajęć terapeutycznych; 

• dopłat do dojazdów do szkoły, dofinansowania obiadów w szkole; 

• organizacji wypoczynku wakacyjnego. 

 

 

 

§ 3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI, TERMINY i POTWIERDZENIE 
UCZESTNICTWA 
 

1. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę dobrowolnych darowizn pieniężnych do 
oznakowanych, zaplombowanych puszek kwestarskich w placówkach, które wyrażą zgodę na 
umieszczenie puszki w swojej siedzibie, w tym  między innymi w firmach, szkołach i 
przedszkolach w całej Polsce, w terminie od 04.11.2013 r. do 30.09.2014 r.  

2. Puszki można zamówić lub pobrać w siedzibie Fundacji Hospicyjnej od dnia 04.11.2013 r. do 
dnia 01.08.2014 r.  

3. Koordynatorem Zbiórki ze strony Organizatora jest Pani Justyna Ziętek: tel. 58 343 80 86,  
e-mail: j.zietek@hospicja.pl. 

4. Zamówiona ilość puszek wraz z Protokołem Odbioru Puszek i Protokołem Zbiórki zostaną 
przesłane firmą kurierską pod wskazany adres.  

5. Organizator zbiórki zapewnia możliwość pobrania lub otrzymania materiałów informacyjnych 
o akcji: plakatu, dostępu do dedykowanej strony internetowej. 

6. Protokół Odbioru Puszek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy 
wypełnić czytelnie niebieskim lub czarnym długopisem i odesłać w terminie do 7 dni od daty 
otrzymania puszek do siedziby Fundacji Hospicyjnej, 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10. 
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7. Placówka pobierająca puszkę bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie zbiórki w swojej 
siedzibie, wyznacza opiekuna/koordynatora akcji, wyznacza też dogodny termin, w jakim 
zbiórka w danym miejscu będzie przeprowadzana i do kiedy zostanie rozliczona. 

8. Placówka pobierająca sama określa sposób przeprowadzenia zbiórki, np. poprzez 
wystawienie puszki  w siedzibie, liczbę puszek, dystrybucję puszek do swoich filii itp. 
Placówka po zakończeniu zbiórki wyznacza komisję liczącą, składającą się co najmniej z 
dwóch osób pełnoletnich, które otworzą puszkę i przeliczą zebraną kwotę. 

9. Komisja licząca w sposób czytelny, niebieskim lub czarnym długopisem wypełni Protokół 
Zbiórki, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

10. Zebraną kwotę należy wpłacić na konto Fundacji Hospicyjnej, wyznaczone do 
przeprowadzenia Zbiórki: BOŚ SA, I o/Gdańsk,  nr rachunku: 93 1540 1098 2001 5562 4727 
0011 przekazem pocztowym lub przelewem nie później niż w terminie 7 dni od daty otwarcia 
puszki. 

11. Puszki przekazane instytucjom w woj. pomorskim mogą być odebrane wraz z zawartością 
bezpośrednio przez Organizatora, w ustalonym terminie. 

12. Oryginał protokołu należy przesłać do siedziby Fundacji Hospicyjnej, 80-208 Gdańsk, ul. 
Chodowieckiego 10. 

13.  Organizator zbiórki do 30 listopada 2014 r. poda ostateczny i dokładny wynik akcji.  
14. Placówki biorące udział w akcji otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo w akcji. 

 
 
 

§ 4. PODZIAŁ ZEBRANYCH FUNDUSZY 
 

1. Fundacja Hospicyjna przeznacza zebrane fundusze na cele wymienione w paragrafie 2. 
2. Przydzielenie pomocy ze środków zbiórki „Pomóż Ukoić Ból” następuje po nadesłaniu 

odpowiedniego wniosku przez hospicjum, które opiekuje się dziećmi osieroconymi, przy 
wypełnieniu wymogów określonych przez Fundację Hospicyjną i zaakceptowaniu wniosku 
przez Zarząd Fundacji Hospicyjnej. 

 


