
Wojna w Ukrainie trwa. Tym samym trwają tragedie przez nią 
spowodowane: przesiedlenia, głód, brak dostępu do opieki medycznej. Ta 
lista jest długa, przerażająco długa. 

Jak powiedział papież Franciszek: “w tym zamęczonym kraju potrzeba 
pomocy humanitarnej rośnie z godziny na godzinę”. Rodzina Wincentyńska 
podejmuje szereg wspólnych wysiłków, aby pomóc tym, których dotknęła 
ta klęska i tym, którzy pomagają uchodźcom wojennym.

Prosimy, abyście rozważyli czy nie okazać hojności i złożyć darowiznę 
dla nastepujące inicjatyw:

Darowizny
na pomoc Ukrainie

Depaul Slovakia (wspólnie z DePaul International)
Aby przekazać darowiznę na natychmiastową pomoc humanitarną, prosimy o wsparcie Depaul Slovakia, który 
przewozi dary daleko za granicę do ciężko dotkniętych rejonów Ukrainy, a także do ośrodków w zachodniej części 
kraju, do których uciekli Ukraińcy z atakowanych rejonów kraju.

Wpłaty w Euro/Funtach Brytyjskich (GBP):
za pośrednictwem PayPal:  https://int.depaulcharity.org/donate/
przelewem bankowym:
nazwa rachunku: Depaul International
nazwa banku: Barclays Bank Plc
Kod sortowania (Sort Code): 20-00-00
Numer rachunku: 63453308
IBAN: GB59 BARC 2000 0063 4533 08
Kod SWIFT/BIC: BARCGB22

Prosimy o poinformowanie DePaul International (na email:  info@depaulinternational.org ) o wysłaniu 
przelewu elektronicznie (zgodnego z brytyjskim standardem BACS) i podanie swojego nazwiska jako numeru 
referencyjnego, aby ułatwić identyfikację i księgowanie darowizny.
Podatnicy ze Zjednoczonego Królestwa mogą otrzymać pokwitowanie wpłaty do uzyskania odliczenia 
podatkowego.

wpłaty w dolarach (USD):
za pośrednictwem portalu GoFundMe:
https://www.gofundme.com/f/emergency-appeal-on-behalf-of-depaul-ukraine/donate

Rodzina Wincentyńska na Węgrzech, Rumunii i Słowacji
Jeżeli pragnienice wysłać darowiznę dla Rodziny Wincentyńskiej pomagającej uchodźcom wojennym z Ukrainy i 
mieszkańcom Ukrainy na Słowacji, Węgrzech i w Ukrainie, prosimy o kontakt z Biurem Rodziny Wincentyńskiej, 
email: vfo@famvin.org.
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Siostry Miłosierdzia w Polsce, Słowacji, Rumunii i Ukrainie
Aby przekazać darowiznę i wesprzeć dzieła Sióstr Miłosierdzia w Ukrainie, Polsce, Słowacji i Rumunii prosimy o 
wpłaty na rachunki:

wpłaty w euro (EUR):
posiadacz rachunku: Missions Des Filles De La Charité St Vincent De Paul
adres posiadacza rachunku (ulica): 140 Rue du Bac 
adres posiadacza (miasto): 75007 Paris (France)
nazwa banku: LA BANQUE POSTALE
numer rachunku: 20041 00001 0143859Z020 50 
numer rachunku w formacie IBAN: FR1820041000010143859Z02050 
kod SWIFT/BIC: PSSTFRPPPAR

wpłaty w dolarach (USD): 
(za pośrednictwem Daughters of Charity International Project Services – DCIPS)

- Biura Projektów Międzynarodowych Sióstr Miłosierdzia (dla podatników amerykańskich: wpłaty donacji 
na DCIPS uprawniają do odliczenia podatkowego właściwego dla organizacji charytatywnych w rozumieniu 
artykułu 501(c)(3) przepisów podatkowych)
- wyślij przekaz gotówkowy lub czek na adres: DC IPS, 18000 W Nine Mile Road, Southfield, MI, 48075, USA
- za pośrednictwem PayPal lub kartą płatniczą na stronie: https://bit.ly/DonatetoDCIPS
- odwiedź stronę internetową DCIPS: www.daughtersips.org i kliknij na klawisz “DONATE”

Aby dowiedzieć się więcej o wojnie w Ukrainie i sposobach pomagania
odwiedź stronę: https://famvin.org/pl/category/wiadomosci-nowiny/konflikt-w-ukraine/

Rodzina Wincentyńska w Polsce
Aby wesprzeć dzieła Rodziny Wincentyńskiej na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz pomoc dla Ukrainy możecie 
przkazać darowiznę na rachunki bankowe:
wpłaty w złotych (PLN):

nazwa rachunku:
  Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
adres posiadacza rachunku:
  ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
nazwa banku: PKO Bank Polski SA
numer rachunku:
  33 1020 2906 0000 1702 0129 7597
tytuł przelewu: dla Ukrainy

nazwa rachunku:
  Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Wincentego a Paulo
adres posiadacza rachunku:
  al. Ossolińskich 2, 86-093 Bydgoszcz
nazwa banku: PKO BP SA O/2 Bydgoszcz
numer rachunku:
  75 1020 1475 0000 8002 0127 3739
tytuł przelewu: dla Ukrainy

 
wpłaty w dolarach (USD):

posiadacz rachunku:
  Parafia Rzym.-Kat. pw. św. Wincentego a Paulo
adres posiadacza rachunku (ulica):
  Al. Ossolińskich 2 
adres posiadacza rachunku (miasto):
  PL 85-093 Bydgoszcz
nazwa banku: PKO Bank Polski SA
miasto: Warszawa
numer rachunku (IBAN):
  PL 10 1020 1475 0000 8202 0162 0228
SWIFT/BIC: BPKOPLPWXXX
tytuł przelewu: Ukraina

wpłaty w euro (EUR):
posiadacz rachunku:
  Parafia Rzym.-Kat. pw. św. Wincentego a Paulo
adres posiadacza rachunku (ulica):
  Al. Ossolińskich 2
adres posiadacza rachunku (miasto): 
  PL 85-093 Bydgoszcz
nazwa banku: PKO Bank Polski SA
miasto: Warszawa
numer rachunku (IBAN):
  PL 78 1020 3453 0000 8402 0341 1147
SWIFT/BIC: BPKOPLPWXXX
tytuł przelewu: Ukraina


