
Regulamin projektu Bilet dla Ukrainy czyli BdU 

 

1. Organizatorem projektu BdU – Dzieło Pomocy Pielgrzymom pochodzącym z Ukrainy 

jest Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. 

2. Realizacja projektu BdU mieści się w celach statutowych Krajowego Biura 

Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.  

3. Siedziba projektu BdU mieści się w Warszawie, w gmachu Sekretariatu Konferencji 

Episkopatu Polski (01-015 Warszawa, Skwer Kard. Wyszyńskiego 6). 

4. Osobą upoważnioną do prawnego reprezentowania Krajowego Biura Organizacyjnego 

Światowych Dni Młodzieży, zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Konferencję 

Episkopatu Polski, jest ks. Tomasz Koprianiuk, pełniący funkcję dyrektora. 

5. Ogólnopolskimi koordynatorami projektu są pracownicy i wolontariusze Krajowego 

Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Koordynatorem generalnym jest 

ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor KBO ŚDM w Polsce.  

6. Koordynatorzy ogólnopolscy w realizacji projektu współpracują z koordynatorami 

diecezjalnymi i wspólnotowymi, powołanymi w diecezjach i wspólnotach pragnących 

przystąpić do projektu. 

7. Projekt BdU może być realizowany w oparciu o zbiórkę kościelną, m.in. poprzez 

kwestę, rozprowadzanie cegiełek, przyjmowanie darowizn, organizowanie wydarzeń 

charytatywnych (koncerty, spektakle, wystawy itp.), Projekt BdU zakłada możliwość 

współpracy z podmiotami wspierającymi, na zasadzie umów sponsorskich i 

partnerskich. 

8. Diecezjalne i wspólnotowe Centra ŚDM mogą powołać lokalne zespoły BdU, działające 

na szczeblu diecezjalnym, dekanalnym, rejonowym, miejskim, parafialnym bądź 

innym, dostosowanym do lokalnych możliwości. 

9. Na czele każdego zespołu BdU stoi osoba zatwierdzona przez koordynatora 

diecezjalnego bądź wspólnotowego, z zachowaniem kompetencji dotyczących danego 

szczebla, tzn. powołanie zespołu diecezjalnego odbywa się w porozumieniu z biskupem 

diecezjalnym; dekanalnego z dziekanem, parafialnego z proboszczem, a lokalnego w 

innym wymiarze z odpowiednią władzą zwierzchnią. 

10. Zbieranie i gromadzenie środków na realizację celów projektu może odbywać się 

poprzez włączenie się w ogólnopolskie inicjatywy przygotowane przez Krajowe Biuro 

Organizacyjne ŚDM bądź poprzez akcje własne, zorganizowane przez Centra 

diecezjalne i wspólnotowe oraz zespoły lokalne, zawsze z zachowaniem przepisów 

prawa. 

11. Przepływ środków zebranych przez zespoły lokalne odbywa się za pośrednictwem 

Centrów diecezjalnych i wspólnotowych. Wpłat należy dokonywać na rachunek 

bieżący Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, w tytule wpisując BdU i dane 

ofiarodawcy.  

12. W celu promocji oraz realizacji celów projektu zostanie utworzona zakładka na stronie 

internetowej www.sdmpolska.pl. 



13. Środki zebrane w ramach projektu przeznaczone zostaną na dofinansowanie udziału w 

Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku młodzieży z Ukrainy. 

14. Beneficjentami projektu będą grupy duszpasterskie, które dokonają oficjalnej rejestracji 

na platformie Komitetu organizacyjnego w Lizbonie oraz złożą wniosek w KBO ŚDM 

poprzez stronę KBO.  

15. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie od dnia oficjalnie uruchomionej 

rejestracji w Komitecie Lizbońskim. Rozpatrywanie wniosków i przydział zebranych 

środków odbywać się będzie w wymiarze kwartalnym po uruchomieniu przez Komitet 

Organizacyjny Światowego dnia Młodzieży w Lizbonie oficjalnej elektronicznej 

rejestracji grup. 

16. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM powoła zespół rozpatrywania wniosków i określi 

szczegółowe kryteria i ścieżki oceny. 

17. Środki przeznaczone na dofinansowanie przeznaczone będą w pierwszej kolejności na 

opłaty związane z pobytem grupy w „Dniach w Diecezjach” oraz wykupieniem 

oficjalnych pakietów pielgrzyma, gwarantujących m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, 

transport publiczny, plecak pielgrzyma i ubezpieczenie. 10% pozyskanych środków 

pozostanie do dyspozycji KBO na funkcjonowanie zaplecza logistycznego projektu 

BdU. 

18. Krajowe Biuro Organizacyjne przekaże Komitetowi Organizacyjnemu Światowego 

Dnia Młodzieży w Lizbonie wykaz grup, które skorzystają z pomocy projektu BdU oraz 

wysokość sum przeznaczonych na wyświadczoną pomoc. 

19. Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży okres realizacji projektu 

określa na dni od 29.05.2022 do 30.06.2023 

 

 

 

Warszawa, 24.04.2022, Niedziela Miłosierdzia           

opracował: ks. Tomasz Koprianiuk, dyr. KBO ŚDM Polska 


