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AKCJI POMOCOWEJ  

W  WALCE Z  COVID-2 



W związku z dramatyczną sytuacją w kraju związaną z pandemią

koronawirusa i problemami szpitali ze środkami ochrony osobistej personelu

medycznego udzielającego pomocy osobom zarażonym wirusem członkowie

Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizują zbiórkę

funduszy przeznaczonych na zakup niezbędnych materiałów do realizacji pomocy

w walce z tą pandemią.

Fundusz Pomocowy tworzony przez członków i sympatyków SEP Oddziału

Olsztyńskiego ma na celu pozyskanie środków finansowych, organizację zakupów

oraz dostarczenie materiałów służących do ochrony personelu lekarskiego,

pielęgniarskiego oraz ratowniczego niezbędnego podczas wykonywania ich pracy

w czasie pandemii.

POMOC DLA SZPITALA ZAKAŹNEGO 

W OSTRÓDZIE - apel



Tydzień w SEP – Olsztyńscy elektrycy 

pomagają w walce z koronawirusem



STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH Odział  Olsztyński

FUNDUSZ POMOCOWY

54 1050 1764 1000 0090 8086 6610

ZEBRANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ZAKUP ŚRODKÓW 

OCHRONY OSOBISTEJ PERSONELU MEDYCZNEGO I 

POZOSTAŁEGO SPRZETU RATUJĄCEGO ŻYCIE 

CHORYCH NA COVID-2 

Pomoc prosimy kierować na poniższe konto:

40.280,00 zł



Więcej szczegółów o przebiegu zbiórki na grupie FB

Stan zbiórki na dzień 22.05.2020r: 40.280,00 PLN

Fundusz Pomocowy - Darczyńcy [PDF]

https://www.facebook.com/groups/2976148952432571/
https://www.sep.olsztyn.pl/images/stories/SEP_dokumenty/FUNDUSZ_POMOCOWY_SEP_2020.05.29.pdf




……..dziś dostarczyłem wszystkie zamówione materiały do szpitala. 

Panie były niezmiernie szczęśliwe, jak zobaczyły rzeczy, które rzekomo są dla 

nich nieosiągalne. …………..

…….. Jednocześnie jestem dumny z tego, że mogliśmy pomóc w walce 

z pandemią i aktywnie włączyć się w akcję. Nasze wsparcie jest bardzo potrzebne 

(bo jak widzimy każda ilość jest potrzebna) więc nie poprzestawajmy na tym co 

zrobiliśmy i działajmy dalej w tej kwestii.…                    Maciej Matulewicz

Termometry bezdotykowe 20 szt.

Pulsoksymetry napalcowe 20 szt.

Aparaty RR                                                                   15 szt.

Maseczki chirurgiczne 3450 szt. 

Przyłbicę ochronną z drukarki 3 D                           1 szt.

Urządzenie do ogrzewania pacjenta                        1 szt.

Astopad Duo 310 kontroler grzewczy                      1 szt.

Materac do urządzenia Astopad COW150              1 szt.

PRZEKAZANY SPRZĘT DO SZPITALA



W ramach akcji SEP NA POMOC 

w zeszłym tygodniu (10 kwietnia 

2020 r.) dostarczyliśmy 

pierwsze zamówione materiały 

do Szpitala Zakaźnego w 

Ostródzie. W dniu 17.04.2020 r. 

przekazaliśmy kolejne 

zamówione materiały.

https://www.sep.olsztyn.pl/aktualnosci/516-sep-na-pomoc






PODZIĘKOWANIA  DLA  DARCZYŃCÓW  

I  OSÓB ZAANGAŻOWANYCH  W  AKCJĘ

W imieniu swoim jak i Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia

Elektryków Polskich składam gorące podziękowanie za wsparcie finansowe.

Państwa dar na Fundusz Pomocowy pozwolił zakupić i dostarczyć materiały

służące do ochrony personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz ratowniczego,

niezbędnych podczas wykonywania ich pracy w czasie pandemii.

Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP

Jarosław Kantel

Bardzo dziękuję za współpracę kolegom bezpośrednio biorącym udział

w przedsięwzięciu:

Maciejowi Matulewiczowi,     Janowi Chojeckiemu,    Wiesławowi Stankiewiczowi,    

Piotrowi Raczyńskiemu,    Darkowi Steckiemu,

Dariuszowi Naruszewiczowi


