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Formularz Zgłoszeniowy  
do VIII  Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A. 2022 

 
 
Dane Zgłaszającego: 
 
 Imię i nazwisko:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Adres e-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Telefon kontaktowy:  ………………………………………………………………………………………………………… 

Dane dziecka: 

 Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….………………… 
 
 Data urodzenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nazwa zakładu pracy rodzica/ opiekuna prawnego: 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 Symbol choroby (ICD-10): 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nazwa organizacji pożytku publicznego (OPP) i nr subkonta dziecka, jeśli takie zostało założone: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland 
S.A. jest ostateczna i może być negatywna. 

 
…………………………………….., dnia…………… …………………………………………………….…………….….. 
          (miejscowość)      (czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 
 
Uzasadnienie  
(Używając max 1000 znaków ze spacjami opisz chorobę i sytuację potrzebującego oraz napisz, jaki rodzaj pomocy 
jest potrzebny - cel Marszobiegu Charytatywnego.) 
 

 

 

 

 

 

Obowiązkowe załączniki: 

1. Oświadczenie Zgłaszającego, w tym o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych 
niepełnoletniego Potrzebującego 

2. Dokumentacja potwierdzająca chorobę dziecka 
3. Zdjęcie dziecka 
4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Refundacji w ramach VIII Marszobiegu 

Charytatywnego  
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Oświadczenia Zgłaszającego, w tym o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych 
niepełnoletniego Potrzebującego 

 
 
……………………………………  
(imię i nazwisko dziecka)    
 
Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu wyrażasz zgodę na 
przetwarzanie przez ArcelorMittal Poland S.A., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 
Górnicza), oraz Fundację Nasze Dzieci, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa 
Górnicza), danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych poniżej. Podanie danych i wyrażenie zgody są 
dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że nie musisz wyrażać zgody na przetwarzanie 
danych w każdym wskazanym poniżej celu. 
 
 
Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych Twojego niepełnoletniego dziecka zgłoszonego w 
ramach akcji VIII Marszobieg Charytatywny, dokonanie oceny zasadności przyznania mu statusu podopiecznego 
Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A. może być utrudnione. W przypadku 
gdy nie wyrazisz zgody na udostępnienie poniżej określonych danych swojego niepełnoletniego dziecka i swoich 
związkom zawodowym działającym przy ArcelorMittal Poland S.A. i innym podmiotom wchodzącym w skład grupy 
kapitałowej ArcelorMittal może to wpłynąć na efektywność promowania przez nie VIII Marszobiegu Charytatywnego. 
 
   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka (dalej: 

Potrzebujący) dotyczących zdrowia, tj. w zakresie  przebytych,  aktualnie zdiagnozowanych i leczonych 
chorób, przez ArcelorMittal Poland S.A. oraz Fundację Nasze Dzieci z siedzibą przy al. Piłsudskiego 92, 41-
308 Dąbrowa Górnicza dla celów: 
 organizacji wsparcia finansowego dla wskazanego przeze mnie Potrzebującego w ramach akcji: VIII 

Marszobieg Charytatywny; 
 organizacji pomocy i obsługi świadczeń ze środków zgromadzonych w ramach akcji: VIII Marszobieg 

Charytatywny; 
 publikacji przez Fundację Nasze Dzieci  i ArcelorMittal Poland S.A. w Internecie oraz w Intranecie 

ArcelorMittal Poland S.A. oraz publikowania w innych materiałach związanych z organizowanym VIII 
Marszobiegiem Charytatywnym – w tym zakresie ograniczonych jedynie do informacji o ogólnym opisie 
choroby Podopiecznego. 

 
   Wyrażam zgodę na ujawnienie związkom zawodowym działającym przy ArcelorMittal Poland S.A., a także 

podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej ArcelorMittal oraz w Intranecie podmiotów wchodzących 
w skład grupy kapitałowej ArcelorMittal, następujących danych osobowych Potrzebującego w razie przyznania 
mu statusu podopiecznego Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A. 
w ramach VIII edycji Marszobiegu: imię, wiek, ogólny opis choroby, wizerunek, a także informację o zakładzie, 
którego jestem/byłem pracownikiem, w celu publikacji ich w pismach wewnętrznych publikowanych przez te 
podmioty oraz w Internecie tych związków zawodowych, a także podmiotom wchodzącym w skład grupy 
kapitałowej ArcelorMittal oraz w Intranecie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej ArcelorMittal. 
Zostałem/zostałam poinformowana, że lista tych podmiotów jest do wglądu w Biurze BHP ArcelorMittal Poland 
S.A., al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza. 

 
 
Zostałem/zostałam poinformowany/ poinformowana, że współadministratorami ww. danych osobowych oraz innych 
danych osobowych moich lub Potrzebującego w celach wskazanych powyżej są ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej (41–308), al. J. Piłsudskiego 92 i Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-
308), al. Piłsudskiego 92, oraz o przysługujących w związku z tym prawach, w tym: dostępu do danych, ich 
poprawiania, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania i sprostowania danych, 
złożenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania 
danych, prawa do przenoszenia danych, a także skargi do właściwego organu nadzoru, usunięcia danych lub 
odwołania udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość. Wizerunek podopiecznego podlegający 
opracowaniu  graficznemu, wydrukowaniu i opublikowaniu w internecie będzie powierzony do przetwarzania na rzecz 
podmiotów trzecich świadczących usługi graficzne, druku, hostingu strony internetowej. 
 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach. Zostałem/zostałam poinformowana, iż dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz że przetwarzanie tych danych 
osobowych może zawierać elementy profilowania.  
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Powyżej wyszczególnione dane osobowe, w tym wizerunek,  udostępniam dobrowolnie i nieodpłatnie, a w 
przyszłości nie będę żądać wynagrodzenia z tego tytułu, ponadto zgadzam się, że w przypadku wykorzystania 
fotografii na wyżej powołane cele, publikacja może zostać udostępniona nieograniczonemu kręgowi osób. 
 
 
……………………………, dnia …………. ………………………………………….….……………….. 
     (miejscowość)     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna Potrzebującego) 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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VIII Marszobieg Charytatywny ArcelorMittal Poland S.A. 

 
 
 

REGULAMIN REFUNDACJI 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Zważywszy, że:  

 
a) organizatorem VIII Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A., zwanego dalej 

Marszobiegiem, odbywającego się w ramach Tygodnia Zdrowia jest Biuro BHP ArcelorMittal Poland 
S.A., zwane dalej Biurem BHP we współpracy z Fundacją Nasze Dzieci z siedzibą przy al. Piłsudskiego 
92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, KRS: 0000377619, tel. 795-547-361, e-mail: 
FundacjaNaszeDzieci@arcelormittal.com, zwaną dalej Fundacją, 

b) celem Marszobiegu jest organizacja wsparcia finansowego na pokrycie kosztów specjalistycznej 
rehabilitacji, leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego dla ciężko chorych dzieci pracowników, dzieci po 
zmarłych pracownikach będących w chwili śmierci pracownikami oraz dzieci pracowników, którzy 
ulegli wypadkowi lub ciężkiej chorobie uniemożliwiającej powrót do pracy, będących w chwili 
wypadku lub choroby pracownikami: ArcelorMittal Poland S.A., Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych 
KOLPREM Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., ArcelorMittal Business Center of Excellence 
Poland Sp. z o.o. Sp.k., Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o., ArcelorMittal Recykling 
Polska Sp. z o.o. oddział Dąbrowa Górnicza, a także pracownikami Sanpro Synergy Sp. z o.o. i  Ananke 
Business Communications Sp. z o.o. świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., spośród 
których Komisja Kwalifikacyjna ds. VIII Marszobiegu Charytatywnego, zwana dalej Komisją, 
powołana przez Dyrektora Biura BHP, wskazała dzieci, które do ostatniego dnia marszobiegu 
charytatywnego bieżącego roku nie ukończyły 18 roku życia, którym dedykowany był VIII Marszobieg 
Charytatywny,  

c) celem Fundacji, ustanowionej przez ArcelorMittal Poland S.A., zwanej dalej Fundatorem, jest 
działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a także 
ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej oraz że Fundacja 
realizuje swoje cele poprzez organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans, oraz dla osób chorych  
i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy leczeniu, 
 

po rozeznaniu potrzeb  wskazanych dzieci i dostępnych możliwych sposobów udzielenia wsparcia, w celu 
właściwego rozdysponowania zgromadzonych środków wprowadza się niniejszy Regulamin Refundacji, 
zwany dalej Regulaminem. 
 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Fundację refundacji wydatków poniesionych przez 
rodziców/ opiekunów prawnych dziecka – Podopiecznego Komisji, zwanego dalej Podopiecznym, który 
uzyskał status Podopiecznego z dniem zatwierdzenia przesłanego Zgłoszenia przez Komisję. Status 
Podopiecznego wygasa z chwilą rozliczenia środków, o których mowa w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu 
przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, ale nie później niż do terminu, o którym mowa  
w §3 ust.1 i 2. Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland 
S.A. przekaże Fundacji oryginał Zgłoszenia wraz z przedłożoną dokumentacją medyczną Podopiecznego. 

 
 

§2 
Osoby uprawnione do ubiegania się o refundację 

 
1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o refundacje są rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, których zgłoszenia 

wpłynęły do koordynatorów Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A. na Formularzu 
Zgłoszeniowym do dnia 26 sierpnia 2022 i zostały zatwierdzone decyzją Komisji do dnia 2 września 2022 roku. 
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§3 

 Termin i zasady ubiegania się o refundację 
 

1. Refundacji podlegają wydatki zdefiniowane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu, poniesione przez 
rodziców/ opiekunów prawnych Podopiecznego w związku z kosztami leczenia i rehabilitacji w okresie od 1 
października 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku.  

2. Kwota niewykorzystana przez rodziców/ opiekunów prawnych Podopiecznego, co do której nie złożono do dnia 
4 września 2023 prawidłowo udokumentowanych Wniosków o refundację, powiększa kwotę środków do 
rozdysponowania podczas kolejnego Marszobiegu Charytatywnego lub w inny sposób w uzgodnieniu z 
Fundatorem na cele pożytku publicznego wymienione w art.4 ust.1, punkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Po dokonaniu wydatku podlegającego refundacji, rodzice/opiekunowie prawni Podopiecznego zobowiązani 
są złożyć jednorazowo lecz nie później niż do 4 września 2023 roku wniosek o refundację wg załączonego wzoru 
Wniosku o refundację  (załącznik nr 1) i dołączyć do Wniosku imienne (wystawione na dane Podopiecznego) 
faktury, rachunki potwierdzające wydatki w oryginale. Dokumenty te nie mogą budzić żadnych wątpliwości pod 
względem ich rzetelności, oryginalności i poprawności merytorycznej oraz formalno-rachunkowej. Dokumenty 
należy złożyć u przedstawiciela Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A., zwanego dalej Koordynatorem 
Marszobiegu w lokalizacji: 
 

 Zdzieszowice Kraków Dąbrowa Górnicza 
Imię  
i nazwisko 
Koordynatora 
Marszobiegu 

Magdalena Musiał Magdalena Ciurkot Beata Łęgowiak 

Nr tel. 668 480 330 664 781 806 660 682 430 

E-mail Magdalena.Musial@arcelormittal.com Magdalena.Ciurkot@arcelormittal.com 
Beata.Legowiak-

Szota@arcelormittal.com 

Adres 
Budynek Szkolenia (BHP) 

Ul. Powstańców Śląskich 1, 
47-330 Zdzieszowice 

Budynek Straży Pożarnej 
Ul. Mrozowa 4, 
31-752 Kraków 

Budynek inżynieringu 
Al. J. Piłsudskiego 92, 

41-308 Dąbrowa 
Górnicza 

 
4. Zlecenia wypłaty refundacji na konto wskazane we wniosku będą realizowane przez Fundację w terminie do 14 

dni od daty otrzymania od Koordynatora Marszobiegu zatwierdzonego Wniosku o refundację wraz  
z dokumentacją wydatków oraz po uzyskaniu zgody Zarządu Fundacji, po podliczeniu wszystkich wydatków 
zgłoszonych i prawidłowo udokumentowanych przez rodziców/ opiekunów prawnych Podopiecznego. 

5. W uzasadnionych przypadkach rodzic/ opiekun prawny Podopiecznego może zwrócić się o zrefundowanie 
wydatku bezpośrednio na konto  dostawcy/ kontrahenta.  

6. Na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych Podopiecznego możliwe jest przekazanie środków przez Fundację 
na subkonto Podopiecznego w organizacji pożytku publicznego (OPP), która realizuje cele zbieżne z celami 
statutowymi Fundacji oraz celami Marszobiegu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały wybrane Podopiecznymi, zobowiązani są do odebrania 
przekazanych Komisji dokumentów dotyczących zdrowia tych dzieci na telefoniczne lub e-mailowe wezwanie 
wysłane przez ArcelorMittal Poland S.A. lub Fundację, w terminie wskazanym w takim wezwaniu. Przed 
odebraniem przez rodziców/ opiekunów prawnych tych dzieci ww. dokumentów Komisja sporządzi notatkę z 
opisem choroby danego dziecka i kwestiami, które Komisja brała pod uwagę rozpatrując sytuację danego 
dziecka, a także wykaz przekazanych dokumentów dotyczących danego dziecka. Zebrane w ten sposób dane 
osobowe będą przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami o naruszenie dóbr osobistych, do czasu 
przedawnienia takich roszczeń.  
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§4 

 Wydatki podlegające refundacji 
 
1. Refundacji podlegają wydatki poniesione na pokrycie kosztów: 

 
a) leczenia Podopiecznego, w tym kosztów diagnostyki, związane z: 

 wizytami u lekarzy specjalistów 

 transportem w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (potwierdzone za pomocą 
wypisów z placówki leczniczej, których data zgodna jest z datą poniesionego wydatku lub potwierdzone 
na odwrocie faktur, rachunków, biletów pieczęcią placówki, lub potwierdzone specjalnym 
zaświadczeniem wydanym przez placówkę potwierdzającym diagnostykę/leczenie/rehabilitację w 
terminie, którego dotyczy wydatek na transport.  

 zakupem leków przyjmowanych na stałe i doraźnie, szczepionek, suplementów diety, preparatów 
wymagających zachowania specjalistycznych diet,  w zależności od wskazań i zaleceń lekarza 
specjalisty, środków higienicznych i pielęgnacyjnych 

 przebytymi operacjami 

 pobytami w szpitalach (również dla rodziców/opiekunów prawnych) 

 usługami opiekuńczymi związanymi i wynikającymi z leczenia i rehabilitacji 
 

b) rehabilitacji Podopiecznego związane z: 

 turnusami rehabilitacyjnymi i wyjazdami zdrowotnymi  na podstawie potwierdzonego na piśmie 
zalecenia od lekarza specjalisty lub innych kompetentnych w tym zakresie osób (np. psychologa, 
terapeuty, pedagoga, instruktora) 

 rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi 

 zabiegami leczniczymi, terapią psychologiczną i psychoterapią, terapią logopedyczną, 
neurologopedyczną lub innymi terapiami wpływającymi dodatnio na rozwój Podopiecznego, zgodnie z 
zaleceniem lekarza specjalisty 

 zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego w zależności od indywidualnych 
potrzeb Podopiecznego (w tym wózki inwalidzkie i inne, obuwie ortopedyczne i profilaktyczne, protezy, 
itp.) 

 zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania komputerowego na podstawie 
potwierdzonego na piśmie zalecenia od lekarza specjalisty lub innych kompetentnych w tym zakresie 
osób (np. psychologa, terapeuty, pedagoga, instruktora) 

 
§5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Kwota dostępnych środków w związku z organizowanym VIII Marszobiegiem Charytatywnym ArcelorMittal 
Poland S.A., zależeć będzie od liczby jego uczestników i pokonanych okrążeń.  

2. Refundacji podlegają wydatki do wysokości środków dostępnych dla Podopiecznego w związku  
z organizowanym VIII Marszobiegiem Charytatywnym ArcelorMittal Poland S.A. na każde indywidualne 
zgłoszenie zaakceptowane przez Komisję.  

3. Prawo wykorzystania zgromadzonych  środków przysługuje tylko i wyłącznie na potrzeby Podopiecznego  
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w §4 niniejszego regulaminu wymagających obecności rodzica/opiekuna 
prawnego Podopiecznego. 

4. W przypadku rehabilitacji, wybrany ośrodek rehabilitacyjny lub placówka świadcząca usługi musi być 
dostosowana do dysfunkcji osoby ubiegającej się o refundację. 

5. Zarząd Fundacji, za pośrednictwem Koordynatora Marszobiegu może zwrócić się do rodzica/opiekuna 
prawnego Podopiecznego z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie dodatkowych 
wyjaśnień na piśmie celem potwierdzenia zasadności refundacji. 

6. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
7. Na rodzicach/opiekunach prawnych Podopiecznego spoczywa obowiązek pokrycia wszystkich ewentualnych 

kosztów związanych z niniejszą darowizną, w tym kosztów należnych zobowiązań podatkowych wynikających 
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z przyjęcia darowizny. W sprawach spornych i/lub nie ujętych w Regulaminie refundacji decyzje podejmuje 
Zarząd Fundacji Nasze Dzieci. 

8. Współadministratorami danych osobowych przekazanych we Wnioskach o refundację i dokumentacji wydatków 
są ArcelorMittal Poland S.A. oraz Fundacja.  

9. Oryginały Wniosków o refundację wraz z dokumentacją wydatków są archiwizowane w Fundacji Nasze Dzieci 
przez okres konieczny do udokumentowania działalności Fundacji i rozliczenia Marszobiegu, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A. oraz Zarząd 
Fundacji Nasze Dzieci dnia 1 lipca 2022 r. 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Imię i nazwisko  
rodzica/ opiekuna prawnego Podopiecznego (czytelnie) 

……………………………………………………………………… 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Refundacji w ramach VIII Marszobiegu Charytatywnego 
ArcelorMittal Poland i akceptuję jego postanowienia. 

Data podpisu ……………………………………………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego Podopiecznego ……………………………………………………………………… 
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Wniosek o refundację 
Załącznik nr 1 do Regulaminu refundacji 

Data złożenia wniosku  
Imię i nazwisko  
rodzica/ opiekuna prawnego Podopiecznego  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres  
Na podstawie Regulaminu Refundacji zwracam się z prośbą o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznego: 

 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………… (imię i nazwisko Podopiecznego) 

 

wg przedstawionego zestawienia: 

L.p. Numer faktury VAT/ rachunku imiennego 
 Data 

dokumentu 
Kwota podlegająca 

refundacji 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  Suma:  
 

Załączam faktury / rachunki w ilości:  

Zaakceptowaną kwotę proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy: 

Dane właściciela rachunku bankowego 
(imię i nazwisko lub nazwa, adres) 

 
 
 

Nr rachunku bankowego 
 
 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
Podopiecznego 

 

 

Dokumenty oraz zestawienie sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym 

Data  Kwota do zapłaty  

Słownie kwota do zapłaty  

Pozostało do wykorzystania  
Podpis Koordynatora 
Marszobiegu 

 

 


