
Załącznik nr 1 

 

Regulamin internetowej zbiórki „Onkologiczni w walce z koronawirusem” 
 

§ 1 

Organizator zbiórki internetowej 

1. Organizatorem zbiórki „Onkologiczni w walce z koronawirusem” jest Fundacją Polska Koalicja 

Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 28/34 lok.53, 00-547 

Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333981, NIP: 

525-245-94-91, REGON: 141943761. 

2. Koordynatorem zbiórki jest Aleksandra Rudnicka, rzecznik PKPO.  

 

§ 2 

Cel zbiórki publicznej i sposób jej przeprowadzenia 

1. Zbiórka organizowana jest z powodu pandemii koronawirusa w Polsce i prowadzona jest na rzecz 

placówek onkologicznych i hematologicznych w Polsce, w szczególności centrów onkologii, 

szpitali, oddziałów i poradni onkologicznych i hematoonkologicznych 

2. Zbiórka prowadzona jest przez internet. 

3. Informację o zbiórce są umieszczone na stronie internetowej organizatora www.pkopo.pl oraz 

w social mediach organizatora.  

4. Datki wpłacane są na konto Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych o numerze: 

72 1090 1883 0000 0001 3364 8201.  

§ 3 

Przekazanie środków zebranych w ramach zbiórki 

1. Wszystkie środki zebrane w ramach zbiórki zostaną przekazane na rzecz potrzebujących 

określonych w pkt. 1 § 2. 

2. Środki zgromadzone w ramach zbiórki przekazywane będą obdarowanym jako wsparcie ich 

statutowej działalności, która jest utrudniona z powodu pandemii koronawirusa.  

3. Środki będą przekazywane obdarowanym na wskazane prze nich konto bankowe, na podstawie 

umowy darowizny pomiędzy organizatorem, a obdarowanym. 

4. Obdarowany zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów finansowo-księgowym 

potwierdzających poniesione przez obdarowanego koszty. Dokumenty te stanowić będą załączniki 

do umowy darowizny. 

5. Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu będzie zależna od łącznej wartości przedstawionych 

przez niego dokumentów finansowo-księgowych.   

6. Środki przekazywane będą obdarowanemu po przedstawieniu przez niego dokumentów 

wskazanych w punkcie 4 § 3 oraz po ich zaakceptowaniu przez organizatora.  

§ 4 

Rozliczenie zbiórki 

1. Po zakończeniu zbiórki organizator opublikuję bilans zbiórki oraz sprawozdanie z jej 

przeprowadzenia na swojej stronie internetowej www.pkopo.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy obdarowanych wraz z przekazaną im kwotą 

darowizny na swojej stronie internetowej oraz social mediach.  
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