
REGULAMIN 

z dnia 27 lutego 2022 r. akcji charytatywnej organizowanej przez 

Fundację Inteligentna Małopolska 

pn. „Dla Ukrainy” 

 

Rozdział 1 

Akcja charytatywna 

§ 1. 

Organizatorem akcji charytatywnej pn. „Dla Ukrainy”, zwanej dalej „akcją”, jest Fundacja Inteligentna 

Małopolska ( dalej: „Organizator”). 

§ 2. 

 Akcja odbędzie się w okresie od 27 lutego 2022 r. do 30 maja 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 we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o.  i 

Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.. 

§ 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. Beneficjentami akcji są organizacje wspierające walczących na Ukrainie oraz pomagające uchodźcom 

w Polsce, zwanych dalej „Beneficjentem”. 

2. Całkowity dochód uzyskany z akcji, z zastrzeżeniem punktu ust.3,  zostanie przekazany na rzecz 

Beneficjentów wskazanych w ust. 1. w następujący sposób: zostanie dokonany zakup niezbędnego 

wyposażenia m.in. odzieży ochronnej, apteczek taktycznych, leków, śpiworów, urządzeń, zapewnienie 

wyżywienia, noclegu, pobytu dzieci  itp. 

3. Wsparcie przekazywane będzie sukcesywnie w zależności od zebranych środków. 

4. Pomoc wskazana w ust. 2 nie stanowi wsparcia militarnego. 

5. W przypadku wpłat powyżej kwoty 4902 zł zostanie odprowadzony odpowiedni podatek od spadków 

i darowizn i dochód, o którym mowa w ust.  2 zostanie o ten podatek pomniejszony. 

§ 6. 

Akcja odbywa się poprzez dobrowolne wpłaty dokonywane w walucie polskiej na rachunek bankowy 

Fundacji Inteligentna Małopolska PKO BP 90 1020 2892 0000 5902 0665 2400  z wpisem  w tytule 

przelewu: „darowizna Dla Ukrainy”. 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. 

§ 8 

1. Tworzy się Komitet akcji w skład którego wchodzą po jednym przedstawicielu Fundacji, 

Krakowskiego Parku Technologicznego sp. o.o. i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A. ( dalej: „Komitet").  

2. Komitet sprawuje nadzór nad akcją, w tym monitoruje prawidłowość prowadzonej zbiórki 

pieniędzy oraz zgodność ich wydatkowania z celami akcji.  

3. W celu realizacji swoich zadań Komitet ma prawo wglądu w dokumenty dotyczące akcji, w tym 

do listy operacji na rachunku bankowym, o którym mowa w § 6., jak również może żądać 

wyjaśnień od Organizatora.   

Rozdział 2 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 9. 

Dane osób wpłacających środki pieniężne na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6 będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozliczenia akcji. 

§ 10. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia i rozliczenia akcji. 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 

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. 

§ 12. 

Organizator ma prawo do rezygnacji z organizacji lub kontynuowania akcji przed określonym w § 2 

terminem bez podania przyczyny. 

§ 13. 

Z przeprowadzonej akcji Organizator sporządzi sprawozdanie, które zostanie przedłożone na stronie 

internetowej Organizatora. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 


