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REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA DAROWIZN „INFOSYS – UEW – Solidarni z Ukrainą” DLA STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU POCHODZACYCH Z UKRAINY  

 

§ 1. 

Środki finansowe INFOSYS dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pochodzących 

z Ukrainy, zwane dalej „Darowiznami”, przyznawane są studentom Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu pochodzącym z Ukrainy, zwanymi dalej „Studentami”.  

§ 2. 

1. Darowizny, pod nazwą „Infosys – UEW - Solidarni z Ukrainą”, przyznawane są Studentom 

dotkniętym skutkami napaści wojennej, którzy w związku z tymi okolicznościami znaleźli się 

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

2. Darowizny przyznawane są na podstawie wniosków Studentów. 

3.  Darowizny przyznawane są jednorazowo w kwocie 4500,00 PLN. 

4. O Darowiznę ubiegać mogą się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a. Posiadają obywatelstwo ukraińskie 

b.  mają status Studenta,  

c.  kształcą się: na studiach I stopnia, albo studiach II stopnia, stacjonarnie lub 

niestacjonarnie, lub odbywa kształcenie w Szkole Doktorskiej 

d.  złożyły w wyznaczonym terminie kompletny Wniosek o Darowiznę, zwany dalej 

„Wnioskiem  

5. Komunikat o naborze Wniosków ogłaszany jest na stronie: Fundacji Rozwoju UEW oraz 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz zostanie wysłany do każdego studenta z 

Ukrainy w formie mailowej 

§ 3. 

1. Przyznanie Darowizny następuje na Wniosek osoby zainteresowanej, zwanej dalej 

„Wnioskodawcą”.  

2. Wnioskodawca składa Wniosek poprzez formularz FORMS, do którego link udostępniany 

zostanie wraz z komunikatem o naborze wniosków na stronie internetowej UEW. 

3. Do Wniosku należy załączyć następujące dokumenty:  

a) CV o objętości tekstu nie większej niż dwie (2) strony formatu A4,  

b) inne pliki i dokumenty potwierdzające opisaną sytuację i osiągnięcia 

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej stanowią integralną część Wniosku. 

5. Wnioskodawca składa Wniosek w formie elektronicznej. 

6. Wniosek składa się w terminie wskazanym w komunikacie o naborze wniosków. 

7. Wniosek złożony przez osobę niespełniającą warunków określonych w § 2 ust. 4, Wniosek 

niekompletny lub taki, który nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, 
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zwanym dalej „Regulaminem”, jak również Wniosek złożony po terminie wskazanym w 

komunikacie o naborze wniosków, nie podlega rozpoznaniu. 

§ 4. 

1. Wnioski podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez Komisję powołaną przez Radę 

Fundacji. Do składu Komisji należą przedstawiciele: firmy INFOSYS w liczbie 1, Fundacji Rozwoju 

UEW w liczbie 1 , Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w liczbie 4 członków. 

2.Fundacja po przeprowadzeniu oceny formalnej Wniosków, przekazuje Wnioski do Komisji 

„INFOSYS – UEW – Solidarni z Ukrainą” 

3. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej Wniosku jest trudna sytuacja materialna i 

życiowa Wnioskodawcy. 

4.Innymi kryteriami oceny merytorycznej mogą być udokumentowane: 

a) wyniki kształcenia (średnia z ostatniego zakończonego semestru) lub w przypadku 
studentów I roku liczba punktów rekrutacyjnych  

b) osiągnięcia naukowe (artykuły naukowe, udział w projektach badawczych, udział w kołach 
naukowych, itp.)  

c) aktywność na rzecz UEW i/lub inna charytatywna. 

5. Ostatecznej oceny merytorycznej Wniosków i wyboru obdarowanych w oparciu o kryteria 

określone w ust.3 i 4 powyżej dokonuje Komisja działająca na podstawie Regulaminu. 

6. Komisja przyznaje na podstawie Uchwały dwadzieścia (20) Darowizn, każda w kwocie 4 500, 00 

PLN brutto. 

7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Wnioskodawcy, którym przyznano Darowizny, zostają zawiadomieni o przyznaniu Darowizny 

droga mailową przez Fundację Rozwoju UEW. 

9. Informacja o przyznaniu Darowizn zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

10. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dokona wypłaty Darowizn na 

podstawie uchwały Komisji na konta studentów podane we Wniosku. Kwota zostanie 

pomniejszona o koszty operacyjne związane z przelewem w sytuacji posiadania konta w banku 

Ukraińskim. 

11. 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. 

12. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie ma obowiązku 

uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na wszystkie 

złożone wnioski. 

13. 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.  
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§ 5. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyznaniem Darowizn 

„INFOSYS– UEW – Solidarni z Ukrainą” jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu 

2. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przetwarza dane osobowe, o 

których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie na podstawie zgody danej osoby lub na podstawie 

upoważnienia ustawowego, przy czym wyrażenie przez Wnioskodawcę takiej zgody jest 

warunkiem koniecznym przy wnioskowaniu o Darowiznę 

3. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przykłada szczególną wagę do 

zagadnień ochrony danych osobowych stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i 

techniczne oraz przetwarzając dane osobowe zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie przepisami rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

Dz. U. UE. L. 2019.119.1.  

4. Aby otrzymać Darowiznę, każdy Wnioskodawca musi wyrazić zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne, nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie, rozpowszechnianie Jego 

wizerunku, bez względu na sposób utrwalenia go, przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Firmę INFOSYS, a także 

deklaruje gotowość do spotkań czy wywiadów. 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w drodze uchwały Rady Fundacji Rozwoju UEW na 

podstawie opinii Komisji  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Fundacji Rozwoju UEW. 

 

 

 


