
Dołączmy do CoronaNinjas, by pomóc polskim 

szpitalom! 

Fundacja Klaster LifeScience z Krakowa wspólnie z firmami Proidea, More Bananas i 
Craft Partners  w ramach inicjatywy #CoronaNinjas przekazali już polskim szpitalom 
m.in. ponad dziesięc tysięcy masek i dwa razy tyle rękawiczek. CoronaNinjas to akcja 
fundraisingowa, której celem jest zakup sprzętu niezbędnego personelowi medycznemu 
podczas pandemii Covid-19.  

 

– Często docierają do nas informacje, że w szpitalach brakuje bardzo podstawowych 

rzeczy, takich jak maseczki, środki czystości, rękawiczki czy gogle ochronne – a są one 

kluczowe dla bezpieczeństwa tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu w walce o zdrowie” 

– mówi Kazimierz Murzyn, Prezes Fundacji Klaster Life Science. Lekarze i pielęgniarki, to 

bohaterowie naszych czasów. Zadbanie o ich bezpieczeństwo jest naszym absolutnym 

obowiązkiem!” – dodaje Prezes Fundacji.  

Zakupione w ramach akcji #CoronaNinjas m.in. przyłbice ochronne, płyny dezynfekujące 

czy maseczki trafiają do pracowników służby zdrowia – pielęgniarek, personelu 

medycznego, lekarzy, by pomagając pacjentom nie musieli oni narażać własnego życia. 

Lista z dokładnymi liczbami zakupionego sprzętu oraz nazwami szpitali i placówek 

medycznych, którym udało się już pomóc można znaleźć na profilu facebookowym 

#CoronaNinjas – wspieramy polskie szpitale, gdzie organizatorzy na bieżąco publikują 

wszystkie szczegóły dotyczące akcji.  

Na stronie Fundacji Klaster LifeScience można również znaleźć formularze szybkiego 

kontaktu dla placówek medycznych, by mogły zgłaszać swoje potrzeby oraz dla firm, które 

chcą zaoferować swoje wsparcie szpitalom. 

Każdy z nas może włączyć się w akcję i wpłacić pieniądze w formie darowizny na ten 

konkretny cel na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/z/coronaninjas, poprzez zbiórkę na 

Facebooku https://www.facebook.com/donate/235692374252324/10218305978695481/ 

lub bezpośrednio przelewem: 

Konto Nest Bank: 31 2530 0008 2097 1053 4490 0002  

Odbiorca: Fundacja Klaster LifeScience Kraków  

Tytuł przelewu: darowizna na akcję CoronaNinjas 

Warto przypomnieć, że zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w przypadku 

darowizny przekazanej  na zwalczanie COVID-19 w maju br. możemy odliczyć od podatku 

kwotę odpowiadającą 150 % wartości darowizny, a od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 

br. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny. Szczegóły na stronie 

www.gov.pl.  
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