
 

 

 

 

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 
tel. +48 61 829 43 08, fax +48 61 829 44 44 
rectorof@amu.edu.pl 

www.amu.edu.pl 

 

 

 

Zarządzenie nr 193/2021/2022 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 28 marca 2022 roku 
w sprawie utworzenia funduszu „Pomoc dla rodzin z Ukrainy” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 

pkt. 5, 7, 8 i § 152 ust. 2 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. W związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, w celu udzielania 
pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym tym konfliktem (będącym ofiarami tego 
konfliktu), o których mowa w ust. 2, tworzy się fundusz, którego środki pochodzą ze 
zbiórki pieniężnej na wydzielony rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej „Pomoc dla rodzin z Ukrainy”. 

2. Celem funduszu jest: 
1) pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
i zostali przyjęci przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 
szczególności w formie organizowania miejsc pobytu, warsztatów, zajęć dla 
dzieci i młodzieży integrujących ze środowiskiem, zakupu wyposażenia;                       

2) sfinansowanie pobytu osób zatrudnianych na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, w szczególności na stanowiskach nauczycieli 
akademickich  lub przyjętych w celu odbycia kształcenia na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.); 

3) sfinansowanie pomocy humanitarnej przekazywanej na terytorium Ukrainy. 
 

§ 2 

1. Dobrowolnej wpłaty (darowizny) na Pomoc dla rodzin z Ukrainy może dokonać 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, 
będąca członkiem społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 

2. Dokonanie darowizny na Pomoc dla rodzin z Ukrainy nie będzie uprawniało do 
skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu dokonania darowizny na cele organizacji 
pożytku publicznego. 

3. Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr: 46 1090 1362 0000 0001 4982 6136. 
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4. W tytule wpłaty należy wpisać: „Pomoc dla rodzin z Ukrainy” lub wersja 
anglojęzyczna „Help for families from Ukraine”. 

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest administratorem danych 
osobowych darczyńców i przetwarza ww. dane osobowe jako administrator, 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  
 

§ 3 

1. Środki finansowe zebrane w ramach Pomocy dla rodzin z Ukrainy, zostaną w 
całości przeznaczone na jego cele wskazane w §1, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Zebrane w ramach Pomocy dla rodzin z Ukrainy środki finansowe podlegają 
szczegółowej ewidencji wydatkowania. 

3. Nadzór nad środkami finansowymi wydatkowanymi na cele, o których mowa w § 1 
sprawuje Prorektor ds. współpracy międzynarodowej. O sposobie wydatkowania 
środków finansowych decyduje zespół powołany przez JM Rektor Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.          

4. Środki finansowe zebrane w ramach Pomocy dla rodzin z Ukrainy niewykorzystane 
na cele, o których mowa w § 1, zostaną przekazane na Fundusz stypendialny 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                             

Rektor 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 

 

 


