
 

 

Zarządzenie Nr 46/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia  18 kwietnia 2017 r.  

 

 

w sprawie Regulaminu prowadzenia zbiórek pieniężnych i rzeczowych na terenie 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin prowadzenia zbiórek pieniężnych i rzeczowych na terenie 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

           

                  Rektor 

 

 

 

              prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia  nr 47/2016/2017 

Rektora UKW 

z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin prowadzenia zbiórek pieniężnych i rzeczowych  

na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

 

1. Wszystkie zbiórki pieniężne i rzeczowe na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

mogą być prowadzone po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kanclerza. 

2. Jeżeli zbiórka pieniężna lub rzeczowa ma być prowadzona w ramach imprezy 

rozrywkowej, artystycznej, sportowej albo innego wydarzenia o charakterze kulturalnym 

lub promocyjnym wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy załączyć do formularza 

zgłoszenia organizacji imprezy.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 mogą złożyć pracownicy, studenci, doktoranci oraz 

osoby spoza uczelni. 

4. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane organizatora zbiórki, w tym dane kontaktowe;  

2) cel przeprowadzenia zbiórki; 

3) oznaczenie czy zbiórka ma być pieniężna czy rzeczowa ze wskazaniem, jakich rzeczy 

dotyczy; 

4) planowaną datę oraz godziny przeprowadzenia zbiórki;  

5) miejsca, w których zbiórka ma być prowadzona; 

6) liczbę oraz oznaczenie osób, które mają prowadzić zbiórkę; 

7) wskazanie koordynatora akcji wraz z danymi kontaktowymi; 

8) sposób ogłaszania o zamiarze prowadzenia zbiórki. 

5. Kanclerz rozpatruje wniosek i w razie potrzeby zasięga opinii innych komórek 

organizacyjnych, pracowników, organów uczelni oraz instytucji zewnętrznych i wydaje 

zgodę na przeprowadzenie zbiórki lub odmawia jej wydania na piśmie. 

6. W razie wydania zgody na przeprowadzenie zbiórki Kanclerz określa warunki 

przeprowadzenia zbiórki w oparciu o informacje zawarte we wniosku. 

7. Cel zbiórki może mieć w szczególności charakter charytatywny, edukacyjny lub 

promocyjny, nie może wiązać się z przekonaniami ideologicznymi, politycznymi lub być 

działaniem komercyjnym podmiotów zewnętrznych. 

8. Zbiórki powinny być prowadzone z uwzględnieniem specyfiki uczelni i nie powodować 

zakłóceń w jej funkcjonowaniu, w szczególności w efektywnym prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. 

9. Dział Promocji koordynuje przebieg zbiórek, które są przeprowadzane w Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego. 

10. Osoby, które prowadzą zbiórkę na terenie uczelni pomimo braku zgody lub niezgodnie z 

warunkami udzielenia tej zgody mogą zostać wyproszone z terenu uczelni. 
11. Prowadzenie zbiórki na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nie może być sprzeczne z 

przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności nie może pozostawać w sprzeczności z 

postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 498 z późn. zm.). 


