
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 138/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie 

Uczelni przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

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

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), w związku z ustawą z dnia 14 marca 2014 r.  

o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1223,  

z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1/ ustawie o zbiórkach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 marca  

2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 

r., poz. 1223); 

2/ zbiórce publicznej – rozumie się przez to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze  

w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze 

zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 450, z późn. zm.), oraz na cele religijne; 

3/ terenie Uniwersytetu Wrocławskiego – rozumie się przez to ogólnodostępne miejsca 

na terenie Uczelni, a w szczególności pomieszczenia w obiektach budowlanych 

Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z przynależącymi do nich ogrodami, dziedzińcami, 

alejkami itp.;  

4/ organizatorze zbiórki – rozumie się przez to uprawnionych do przeprowadzenia 

zbiórki publicznej studentów i doktorantów UWr, którzy dopełnili wszystkie 

wymagania wynikające z ustawy o zbiórkach publicznych. 

 

 

§ 2 

1. Organizator zbiórki musi uzyskać pisemną zgodę Rektora na przeprowadzenie zbiórki 

publicznej na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia, kierowany jest do 

Rektora za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1/ dokument potwierdzający, że student lub doktorant występuje jako uprawniony do 

prowadzenia zbiórki publicznej np. akt założycielski komitetu społecznego, wyciąg  

z KRS itp.; 

2/ potwierdzenie zgłoszenia i zamieszczenia informacji o zgłoszeniu przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym 

portalu zbiórek publicznych; 

3/ w zależności od miejsca prowadzenia zbiórki na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego 

zgodę dziekana/Kanclerza/dyrektora jednostki pozawydziałowej, a w przypadku 

planowania zbiórki na terenie domu studenckiego – Działu Spraw Studenckich. 

4. Dział Spraw Studenckich informuje o decyzji Rektora wnioskodawcę, kierownika 

jednostki, o której mowa w ust. 3 pkt 3 oraz administratora terenu, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 pkt 3. 

 

 

§ 3 

Za przeprowadzenie i przebieg zbiórki publicznej na terenie Uczelni odpowiedzialny jest 

organizator zbiórki. 

 

 

 

 



§ 4 

Przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego przez studentów 

i doktorantów bez uzyskania zgody Rektora na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego może 

skutkować poniesieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie  

z właściwymi przepisami.  

 

§ 5 

Informacje dotyczące zbiórek publicznych zawiera internetowy serwis informacyjny 

administrowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej poświęcony 

zbiórkom publicznym www.zbiorki.gov.pl. 

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studenckich. 

 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

      R E K T O R 

 
 

 

http://www.zbiorki.gov.pl/


Załącznik  
do Zarządzenia Nr 138/2018 
z dnia 16 listopada 2018 r. 
 
 
 

        Wrocław, dnia ……………………… 

Wnioskodawca  

będący studentem lub doktorantem UWr: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 
imię, nazwisko 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
telefon, adres e-mail 

JM Rektor  
Uniwersytetu Wrocławskiego 
(za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich) 

 

Wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Proszę o udzielenie zgody za przeprowadzenie zbiórki publicznej, której celem jest: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wnioskodawca działa jako: 

 komitet społeczny  

 organizacja pozarządowa, 

 podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku     

     publicznego i o wolontariacie 

 

Zbiórka publiczna o numerze …………………………………………… prowadzona będzie: 

w okresie: 

od dnia …………………..…….………….……… do dnia …………………….….……….……………………. 

w godzinach: od …………………………………………. do ……………………………………………………. 

 

na terenie:  

………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
(miejsce na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego)  

 
zgoda na przeprowadzenie zbiórki 

dziekana/Kanclerza/kierownika jednostki organizacyjnej 

 

 

       …………………………………………………………. 
        (podpis i data) 

             ……………………………….. 

 podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 
1. dokument potwierdzający, że student lub doktorant występuje jako uprawniony do prowadzenia zbiórki 

publicznej np. akt założycielski komitetu społecznego, wyciąg z KRS itp.; 
2. potwierdzenie zgłoszenia i zamieszczenia informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. 

 

 

 

podpis Rektora 


