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REGULAMIN  
z dnia 24 lutego 2022 r. 

akcji charytatywnej organizowanej przez  
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  

pn. „Uniwersytet Szczeciński Ukrainie” 
 

Rozdział 1 
Akcja charytatywna 

§ 1. Organizatorem akcji charytatywnej pn. „Uniwersytet Szczeciński Ukrainie”, zwanej dalej 
„akcją”, jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Narutowicza 17a, 70-
240 Szczecin.  
 
§ 2. Akcja odbędzie się w okresie od 24 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r. przy czym organizator 
akcji zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia akcji. Akcja odbywa się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem nieograniczonego terytorialnie zasięgu 
Internetu. 

§ 3. Organizator przeprowadza akcję po uzyskaniu zgody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. 

§ 4. Akcja nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach 
przeprowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1672 ze zm.)  

§ 5. 1. Beneficjentem akcji jest Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie, zwany dalej 
„beneficjentem”. 

2. Całkowity dochód uzyskany z akcji zostanie przekazany na rzecz beneficjenta wskazanego  
w ust. 1. 

§ 6. Akcja odbywa się poprzez dobrowolne wpłaty dokonywane w walucie polskiej na wydzielony 
rachunek bankowy Uniwersytetu Szczecińskiego PEKAO SA II/O Szczecin 47 1240 3927 1111 
0010 8634 1616 wpisując w tytule przelewu: „US Ukrainie”. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest 
dokonanie wpłaty dowolnej sumy pieniężnej na ww. rachunek bankowy. 

§ 7. Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  

 

Rozdział 2 
Komitet akcji 

§ 8. Nad prawidłowym przebiegiem i rozliczeniem akcji czuwa Komitet akcji, zwany dalej 
Komitetem. 

§ 9. W skład Komitetu wchodzą: 
 
1) Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński; 
2) Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Ewelina Cała – 
Wacinkiewicz, prof. US;  
3) dr Wojciech Bożek. 
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§ 10. Komitet ma prawo wglądu w dokumenty dotyczące akcji, w tym do listy operacji  
na rachunku bankowym, o którym mowa w § 6.  

 

Rozdział 3 
Przetwarzanie danych osobowych 

§ 11. Dane osób wpłacających środki pieniężne na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6 będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozliczenia akcji.  

§ 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia i rozliczenia 
akcji oraz dokonania przelewu wpłat, o których mowa w § 6 na rachunek bankowy beneficjenta. 

Rozdział 4 

Reklamacja  

§ 13. Reklamacje składa się w czasie akcji do Komitetu akcji w formie pisemnej na adres 
organizatora (ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin).  

§ 14. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 7 dni przez Komitet. 

§ 15. Rozstrzygnięcia Komitetu są ostateczne.  

§ 16. Reklamacje złożone po zakończeniu akcji nie będą rozpatrywane.  

 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

§ 17. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, przy czym 
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, w szczególności w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizowanie akcji. Zmienione postanowienia regulaminu obowiązują od chwili ich 
opublikowania w każdej formie przez organizatora. 

§ 18. Regulamin jest dostępny w budynku głównym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie, w pokoju nr 4 oraz na portalu Facebook 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: www.facebook.com/WPiAUS. 

§ 19. Organizator ma prawo do rezygnacji z organizacji lub kontynuowania akcji przed określonym 
w § 2 terminem bez podania przyczyny.  

§ 20. Z przeprowadzonej akcji organizator sporządzi sprawozdanie, które zostanie złożone 
Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego do 31 marca 2022 r. 

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 

 


