Załącznik do Uchwały Nr 5/2022 Zarządu Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 24 marca 2022 r.

REGULAMIN
ZASAD GROMADZENIA i ROZDYSPONOWYWANIA ŚRODKÓW W RAMACH
FUNDUSZU WSPARCIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO DLA UKRAINY
§1
Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 w zw. § 6 ust. 15 w zw. z § 7 ust. 22 statutu Fundacji
Uniwersytetu Łódzkiego, zwaną dalej Fundacją, uchwala się Regulamin Zasad gromadzenia i
rozdysponowywania środków w ramach „Funduszu Wparcia Uniwersytetu Łódzkiego dla
Ukrainy”, zwanego dalej Funduszem, utworzonego w celu udzielania pomocy materialnej i
finansowej dla obywateli Ukrainy, w tym w szczególności dla pracowników, doktorantów oraz
studentów Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, a także dla organizacji uniwersyteckich
w kraju i za granicą, w związku ze zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która
rozpoczęła się w dniu 24 lutego 2022 roku.
§2
1. Fundusz, o którym mowa w § 1 tworzy Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego (nr KRS:
0000283917), zwana dalej Fundacją, działającą w tym zakresie w uzgodnieniu z
Uniwersytetem Łódzkim, zwanym dalej również Uniwersytetem.
2. Środki Funduszu pochodzą z wpłaty dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz
jednostki organizacyjne, wskazane w art. 331 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) na specjalnie utworzony w tym celu
rachunek bankowy Fundacji w Banku Pekao SA o numerze 89 1240 3060 1111 0010 2931
0987 z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom, o których mowa w § 1
Regulaminu.
§3
Środki Funduszu przeznacza się na doraźną pomoc materialną, w formie pomocy finansowej i
rzeczowej.
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§4
Rozdysponowywaniem środków, o których mowa w §2 Regulaminu zajmuje się Komisja
w składzie:
1) Przewodniczący Komisji - Agnieszka Kurczewska - Prorektor Uniwersytetu
Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem;
2) Członek Komisji - Kamilla Szcześniak - Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego;
3) Członek Komisji – Jarosław Grabarczyk - Zastępca Kanclerza Uniwersytetu
Łódzkiego ds. socjalnych i ogólnych;
4) Członek Komisji - Tomasz Łysek – Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu
Łódzkiego;
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5) Sekretarz Komisji – Maria Głowacka – Kierownik Biura Fundacji Uniwersytetu
Łódzkiego
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia, zwanych dalej również
Wnioskami, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu;
2) przyznawanie środków w ramach doraźnej pomocy, w tym w szczególności
ustalanie ich wysokości oraz formy wsparcia;
3)
sporządzanie okresowych sprawozdań dla Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie pozyskanych i
wydatkowanych środków z Funduszu, które będą upubliczniane w całości lub w
części na stronie www. Uniwersytetu i Fundacji, nie rzadziej jednak niż
w okresach miesięcznych.
Komisja rozpatruje złożone Wnioski bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7
(słownie: siedem) dni od dnia ich doręczenia do Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.
Posiedzenia Komisji zwołuje, w formie elektronicznej (przesyłanie zawiadomień na adresy
poczty elektronicznej członków Komisji podane do wiadomości Komisji), Przewodniczący
lub dwóch jej Członków działających łącznie, ustalając termin i miejsce posiedzenia.
Przyznanie wsparcia następuje w formie uchwały Komisji podejmowanej większością
głosów osób obecnych. Dla ważności uchwały niezbędna jest obecność na posiedzeniu co
najmniej trzech członków Komisji.
W przypadków równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
Z posiedzenia Komisji sporządzany jest pisemny protokół.
Osoby wchodzące w skład Komisji wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.
Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Fundacja.
§5
Udzielenie wsparcia, o którym mowa w §1 powyżej, odbywa się na podstawie Wniosków
składanych przez obywateli Ukrainy:
1) pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu
a także przez:
2) przełożonych pracowników wskazanych w pkt 1 i opiekunów roku lub opiekunów
grup studentów wskazanych w pkt 1,
3) kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zaangażowanych w udzielanie
pomocy, o której mowa §3 Regulaminu.
We Wniosku o udzielenie wsparcia z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wskazuje
się:
1) imię lub imiona i nazwisko, adres do korespondencji, seria i numer dokumentu
tożsamości osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, nr konta bankowego, na który
zostaną przekazane środki,
oraz załącza:
2) kserokopię (skan) dokumentu potwierdzającego obywatelstwo Ukrainy;
3) cel, na który zostaną przeznaczone środki pozyskane z doraźnej pomocy z Funduszu.
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Wnioski o udzielenie wsparcia składane są do Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą
w Łodzi, pod adresem: ul. Matejki 34A, 90-237 Łódź w formie pisemnej lub na adres
poczty elektronicznej Fundacji: fundacja@uni.lodz.pl
Od decyzji Komisji w sprawie przyznania doraźnej pomocy nie przysługuje odwołanie.

§6
Fundacja wskazuje, że jest administratorem danych osobowych, o których mowa w §5 ust.
2 Regulaminu.
Fundacja przetwarza dane osobowe, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu w celu:
1) rozpatrywania Wniosków o udzielenie wsparcia;
2) przyznawanie pomocy wskazanym we Wnioskach osobom;
3) sporządzanie okresowych sprawozdań dla Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacji
Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie pozyskanych i wydatkowanych środków z
Funduszu.
Fundacja przetwarza dane osobowe, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albo w sytuacji zaistnienia konieczności ochrony żywotnych
interesów osób, o których mowa w §1 Regulaminu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d)
RODO – dla danych osobowych przekazanych jej przez przełożonych pracowników i
opiekunów roku lub opiekunów grup studentów wskazanych w §5 ust. 1 pkt 1
Regulaminu;
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dla danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób,
których one dotyczą, tj. na podstawie złożonych przez nich Wniosków.
Fundacja przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, do czasu likwidacji
Funduszu.
Osobom, których dane osobowe Fundacja przetwarza w celu zapewnienia doraźnej
pomocy materialnej z Funduszu przysługuje prawo:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
2) żądania od administratora sprostowania błędnie zapisanych danych osobowych (art.
16 RODO);
3) żądania od administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
4) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO);
5) żądania od administratora przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
7) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli była ona podstawą
przetwarzania tych danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO);
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji
podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 12 ust. 4 RODO,
art. 77 ust. 1 RODO).
Fundacja przekazuje dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej:
1) Uniwersytetowi Łódzkiemu;
2) podmiotom prowadzącym księgowość Fundacji;
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3) podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT Fundacji i świadczącym w tym zakresie
usługi na rzecz administratora;
4) bankowi prowadzącemu rachunek bankowy dla środków finansowych
zgormadzonych w ramach Funduszu.
Fundacja nie przekazuje danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, do
organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.
Fundacja nie profiluje ani nie przetwarza danych osobowych, o których mowa w pkt 1
powyżej w sposób zautomatyzowany.
Fundacja oświadcza, iż posiada zgodę osób ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 6
ust. 4 pkt 1 Umowy, na przekazanie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego danych osobowych
ich dotyczących w postaci: imienia lub imion i nazwiska, obywatelstwa, numeru rachunku
bankowego, celem rozpatrzenia przez Komisję przyznania tym osobom doraźnej pomocy
materialnej z Funduszu.

§7
Niniejszy Regulamin uchwalono Uchwałą Zarządu Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Nr
5/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

Tomasz Łysek
Prezes Zarządu
Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego
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