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Komunikat Nr 2 nt Wspieranie Uchodźców z Ukrainy     9 marca 2022 
 
Druhny i Druhowie 
 
Jesteśmy zbudowani wspaniałym wysiłkiem młodzieży, która już organizowała zbiórki pieniędzy oraz 
włączyła się do organizowania wysyłek do Polski. 
 
Nasza akcja pomocy Okręgu w Wielkiej Brytanii, jest wspólnie realizowana przez następne organizacje:  
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) 
• Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego (FSE) 
• Stowarzyszenie Harcerskie (SH) 
• Związek Harcerstwa Polskiego – działający poza granicami Kraju (ZHP Świat) 
• Płast – Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce (Płast). 
 

Słuchaliśmy wasze prośby, prosząc o jedno konto które umożliwiłoby wszystkim bezpośrednie wpłacenie 
datków. Założyliśmy nowe konto przy Okręgu pt. Polish Scouting Association (UK Region) Ltd aby wszystkie 
jednostki, Koła OPH, Koła Starszego Harcerstwa oraz rodzice i sympatycy harcerstwa mogli wpłacać swoje 
dotacje i zebrane pieniądze na jedno konto. 
 
Szczegóły wpłat są następujące: 
 

Szczegóły konta: 
Nazwa Konta: Polish Scouting Association UK Region Limited 
Sort Code: 20-97-09 
Numer Konta: 13768198 
 

Jednostki harcerskie / koła OPH / koła St Harcerstwo 
• Dla celów ewidencyjnych według naszych procedur finansowych, prosimy wypełnić formę (w załączeniu) 

z każdą wpłatą. 
• Wysyłać formę do skarbniczki Okręgu oraz do hufcowej/go, kierownika Starszego Harcerstwa czy 

kierownika OPH. 
• Prosimy użyć referencje płatności: UKR i nazwa jednostki np. UKRKrasnoludki, UKR34DH itp. 
 

Rodzice i sympatycy harcerstwa 
• Prosimy użyć referencję płatności: UKR i nazwisko np. UKRKowalski 
 
Dane tego konta można przekazać innym organizacjom, przez media oraz zakładać indywidualne zbiórki 
funduszy na mediach społecznościowych (fundusze muszą wypłynąć bezpośrednio na te konto lub na konto 
harcerskie i potem przelane przez bank/czekiem na konto Okręgu). 
 
Nasza praca będzie kontynuować tak długo jak jest potrzeba. Dziękujemy za posty na Facebooku ZHP 
Wielka Brytania i prosimy o więcej, zawsze używając #ZHPWBdlaUkrainy #ZHPŚwiat. Można również 
przesyłać na mediawb@zhpwb.org.uk . 
 
Ponieważ sytuacja jest zmienna, będziemy informować na bierząco o zmianach i dodatkowych informacjach. 
Wszelkie zapytania można przesyłać na pomocukrainie@zhpwb.org.uk 
 
Czuwaj! 
 
Ali Szwagrzak hm       Ania Kucewicz hm 
Przewodniczący Zarządu Okręgu     Koordynatorka Pomocy na Ukrainę 
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Communication Nr 2 about Support for Ukrainian Refugees    9th March 2022 
 
We are really encouraged by the great effort of young people who have to date organised fundraisers and 
joined the organisation sending donations to Poland. 
 
Our relief campaign of the UK Region, is jointly carried out by the following organisations: 
Polish Scouting Association (ZHR) 
Association of Catholic Scouting "Zawisza" - Federation of European Scouting (FSE) 
Scouting Association (SH)  
Polish Scouting Association (ZHP Świat) 
Plast - Ukrainian Scout Organization in Poland (Plast). 
 
We have listened to your requests asking for one account that would allow everyone to make a direct 
donation. We have therefore set up a new account alongside the main Polish Scouting Association (UK 
Region) Ltd account so that all units, Friends of Polish Scouting and Senior Scouting as well as parents and 
supporters of scouting can pay their donations and money collected into one account. 
 
The payment details are as follows:  
 
Account details: 
Account Name: Polish Scouting Association UK Region Limited 
Sort Code: 20-97-09 
Account number: 13768198 
 
Scouting units / Friends of Scouting / Senior Scouts 
For registration purposes according to our financial procedures, please complete the form (included) with 
each payment. Send the form to the PSA (UK Region) Ltd Treasurer and to your District Commissioner or 
chief of the Senior Scouting or Friends of Polish Scouting. 
Please use the payment reference: UKR and the name of the unit, e.g. UKRKrasnoludki, UKR34DH etc. 
 
Parents and Supporters of Scouting 
Please use the payment reference: UKR and your last name, eg UKRKowalski 
 
These account details can be passed on to other organisations, the media and individual fundraisers can be 
set up on social media (the funds need to be paid directly into this account or a scouting account, then 
transferred to the PSA (UK Region) Ltd account).  
 
Our fundraising work will continue as long as it is needed. We thank you for the Facebook posts on ZHP 
United Kingdom and ask for more, always using #ZHPWBdlaUkrainy # ZHPŚwiat. You can also send 
information to mediawb@zhpwb.org.uk. 
 
As the situation changes, we will keep you updated on changes and additional information. All inquiries can 
be sent to pomocukrainie@zhpwb.org.uk 
 
Czuwaj! 
 
Ali Szwagrzak hm        Ania Kucewicz hm 
PSA (UK Region) Ltd Chairman       Coordinator of Aid for Ukraine 
 


