
ZAŁĄCZNIK nr 2 
do Regulaminu V Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA – biegu wirtualnego i 

stacjonarnego 
 

Notka informacyjna – Bursztynowe Serduszko 
 
Szanowni Państwo,  

Już po raz piąty wolontariusze z  Makroregionu Północnego wraz z Fundacją Santander 
organizują Bieg Charytatywny Północny Pomaga – bieg wirtualny i stacjonarny. 

Aktywność w szczytnym celu  
To już piąty raz, Fundacja Santander organizuje bieg dla gdańskiej Fundacji Hospicyjnej. W czterech 
poprzednich edycjach uczestniczyło 4623 osoby i zebraliśmy razem 227 tys. zł. W tym roku do udziału 
zapraszamy w dwóch formułach: stacjonarnie i wirtualnie. Stacjonarnie, czyli można pobiec z 
pracownikami obydwu Fundacji, przemierzając trasę 7,4 km, z Work Cafe Santander Gdańsk na Plac 
Zebrań Ludowych. Wirtualnie, czyli można pobiec w każdej części świata, w której akurat się znajdujesz.  
Zapisy na bieg Północny Pomaga rozpoczną się 1 września 2022r. 
 
Centrum Opieki Wytchnieniowej dla opiekunów rodzinnych 

W tym roku dochód z biegu Północny Pomaga zostanie przekazany na budowę Centrum 
Opieki Wytchnieniowej (COW), za którą odpowiada Fundacja Hospicyjna. COW to miejsce, które 
zapewni opiekę chorym dzieciom oraz dorosłym, a ich rodzinom często przemęczonym i wypalonym, da 
chwile wytchnienia. Prace budowlane trwają od wiosny 2022, a przekazanie do użytku planowane jest 
na pierwszy kwartał przyszłego roku. W dniach 1 – 30 września br, możecie Państwo wesprzeć 
Hospicjum, dokonując wpłaty na konto Fundacji Santander Bank Polska, jak w Regulaminie. 

Dla 10 osób, które jako pierwsze wpłacą  1000 zł i więcej , przygotowaliśmy  10 wyjątkowych 
statuetek tzw. Bursztynowych Serduszek, które zostały zaprojektowane i wykonane przez 
gdańską artystkę Emilię Kohut  

Statuetki będą grawerowane imiennie, a przekazana darowizna podlega odliczeniu od 
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie: 
1.  art 18 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - CIT - maksymalnie 10% 
dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym łącznie wszystkich darowizn (pieniężnych i 
niepieniężnych) 
2. art. 26 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT- maksymalnie 
6% dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym łącznie wszystkich darowizn 
(pieniężnych i niepieniężnych).  

 



Serdecznie zapraszamy do udziału w Biegu i wsparcia  Centrum Opieki Wytchnieniowej 
(COW) Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.  

Bo lepiej pomagać, niż prosić o pomoc  

Komitet Organizacyjny  
V Biegu Charytatywnego Północny Pomaga  
 

 


