
 

REGULAMIN ZBIÓRKI PIENIĘDZY W CELU WSPARCIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU POCHODZĄCYCH Z UKRAINY I ICH RODZIN 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uruchomiła zbiórkę 

pieniędzy, które zostaną przeznaczone na darowizny pieniężne udzielane w celu 

wsparcia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pochodzących z 

Ukrainy i ich rodzin, pokrzywdzonych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami 

wojennymi Rosji na terenie Ukrainy. 

2. Zbiórka prowadzona jest poprzez gromadzenie wpłat dokonywanych w formie 

przelewów pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu przeznaczony na ten cel, prowadzony przez BNP 

Paribas Bank Polska S.A. o nr 83 1600 1462 1898 8543 7000 0006 

3. Środki zgromadzone w ramach prowadzonej zbiórki pieniędzy zostaną przeznaczone 

na najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu pochodzących z Ukrainy, w tym między innymi na: 

a. zakwaterowanie,  

b. koszty utrzymania i wyżywienie,  

c. koszty leczenia,  

d. pomoc rodzinom studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  

e. wsparcie psychologiczne. 

 

§2 

Zasady ubiegania się o darowiznę 

1. O wsparcie finansowe Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w ramach prowadzonej zbiórki pieniędzy może ubiegać się osoba fizyczna, która 

spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) posiada obywatelstwo ukraińskie, 

b) posiada status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu I stopnia 

(studia licencjackie) lub II stopnia (studia magisterskie), lub odbywa 

kształcenie w Szkole Doktorskiej. 

2. Osoba fizyczna, ubiegająca się o udzielenie darowizny w okresie realizacji programu 

wsparcia studentów i studentek z Ukrainy, może złożyć wniosek w formie uproszczonej 

tj. za pośrednictwem formularza w aplikacji MS Teams [link].  

3. Wniosek o udzielenie darowizny powinien zawierać:  



a. imię i nazwisko wnioskodawcy, 

b. miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce stałego pobytu 

w Ukrainie wnioskodawcy,  

c. telefon kontaktowy oraz adres e-mail, tj. przypisany danemu studentowi 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (nr indeksu@ue.wroc.pl). 

d. nr albumu wnioskodawcy, 

e. nr rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma zostać przelana kwota 

darowizny, 

f. kwotę darowizny, o którą ubiega się wnioskodawca (wraz ze wskazaniem 

poszczególnych wydatków składających się na kwotę darowizny i wysokości 

tych wydatków), 

g. cel, na który darowizna zostanie przeznaczona (zakwaterowanie, koszty, 

utrzymania i wyżywienie, koszty leczenia, pomoc rodzinom studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wsparcie psychologiczne). 

h. Uzasadnienie wniosku (opis obecnej sytuacji życiowej, w tym zdrowotnej i 

materialno-bytowej z uzasadnieniem konieczności ubiegania się o przyznanie 

darowizny) 

4. Wzór wniosku o udzielenie darowizny stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Skorzystanie ze wzoru wniosku o udzielenie darowizny nie jest obligatoryjne i nie 

wpływa na proces rozpatrywania wniosku. Wnioski złożone bez zachowania wzoru, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim muszą zawierać wszystkie elementy określone w 

ust. 3.  

5. Wniosek o udzielenie darowizny może zostać sporządzony w języku polskim lub 

angielskim. 

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do treści wniosku o udzielenie 

darowizny Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zastrzega 

sobie prawo zwrócenia się do wnioskodawcy z żądaniem złożenia dodatkowych 

wyjaśnień i informacji, w tym okazania dokumentów potwierdzających wysokość 

wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie darowizny - w terminie 7 dni, pod 

rygorem odmowy przyznania darowizny. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, 

np. w przypadku przebywania wnioskodawcy poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, 

termin na złożenie dodatkowych wyjaśnień i informacji oraz okazania dokumentów 

może ulec wydłużeniu. Okres, jaki upłynie od momentu zwrócenia się z żądaniem o 

złożenie dodatkowych wyjaśnień i informacji oraz okazania dokumentów do momentu 

ich złożenia, nie jest wliczany do terminu określonego w §3 ust. 5 Regulaminu na 

wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania darowizny.  
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§3 

Zasady przyznawania darowizn 

1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpatruje wyłącznie 

wnioski o udzielenie darowizny spełniające wymogi, o których mowa w § 2. 

2. Złożenie wniosku o udzielenie darowizny nie jest równoznaczne z jej przyznaniem oraz 

nie gwarantuje przyznania darowizny w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę. 

3. O przyznaniu lub o odmowie przyznania darowizny wnioskodawca zostanie 

powiadomiony w formie wiadomości e-mail na wskazany we wniosku adres e-mail 

wnioskodawcy lub w formie wiadomości SMS na wskazany we wniosku numer telefonu 

kontaktowego wnioskodawcy. 

4. Darowizna jest przyznawana na podstawie decyzji Komisji do tego powołanej przez 

Radę Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

5. Poprawnie wypełniony wniosek o udzielenie darowizny jest rozpoznawany bez zbędnej 

zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez powołaną do tego 

celu Komisję. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin przewidziany na 

rozpoznanie wniosku może ulec wydłużeniu, o czym wnioskodawca zostanie 

poinformowany w formie wiadomości e-mail na wskazany we wniosku adres e-mail 

wnioskodawcy lub w formie wiadomości SMS na wskazany we wniosku numer telefonu 

kontaktowego wnioskodawcy.  

6. Wypłaty przyznanych darowizn będą następowały w miarę możliwości finansowych 

funduszu oraz do wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

bankowym Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

7. Przyznana kwota darowizny zostanie przekazana przelewem na wskazany we wniosku 

o udzielenie darowizny rachunek bankowy wnioskodawcy. 

8. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zastrzega sobie prawo 

do nie przyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami 

przyznawania darowizn zostały spełnione przez wnioskodawcę. 

9. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie ma obowiązku 

uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na 

wszystkie złożone wnioski. 

10. Decyzja o przyznaniu darowizny nie jest równoznaczna z zawarciem umowy darowizny 

i nie rodzi żadnych roszczeń Obdarowanego względem Darczyńcy (Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), w szczególności roszczeń o zapłatę.  

11. W przypadku wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

bankowym Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, złożone i nierozpoznane wnioski o udzielenie 

darowizny pozostawia się bez rozpoznania. Decyzje o przyznaniu darowizn, które nie 



mogą zostać wypłacone z uwagi na wyczerpanie środków pieniężnych, podlegają 

uchyleniu, a Obdarowanemu nie zostanie wypłacona kwota przyznanej darowizny. 

 

§4 

Obowiązki Obdarowanego 

1. Na Obdarowanym ciąży obowiązek uiszczenia ewentualnego podatku z tytułu 

otrzymanej darowizny. 

2. Obdarowany zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z 

celem określonym we wniosku o udzielenie darowizny. 

 

§5 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie darowizny jednocześnie wyraża 

zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - 

w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie darowizny oraz przyjmuje do 

wiadomości, że: 

a. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ulica 

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław; NIP: 8992664717, tel. +48 71 36 80 

911, e-mail: fundacja@ue.wroc.pl; 

b. dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE; 

c. przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne 

do realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności wsparcia 

finansowego w ramach prowadzonej zbiórki pieniędzy; 

d. dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania 

dokumentacji związanej ze wsparciem finansowym, wynikającego z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

e. dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom 

upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania 

danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu 



Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem 

danych; 

f. osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych 

osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, 

żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych; 

g. dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 

h. nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

i. podanie powyższych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym 

jest ono niezbędne do przyznania wsparcia finansowego w ramach 

prowadzonej zbiórki pieniędzy. 

 

 


