
 
 

   

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. W celu finansowego wsparcia działalności charytatywnej, w tym aktywności podejmowanych w ramach 

wolontariatu zorganizowanego na Politechnice Śląskiej, np. pomocy ofiarom wojny na Ukrainie, tworzy się na 
Politechnice Śląskiej program pod nazwą „Politechnika pomaga” wraz z wydzielonym rachunkiem bankowym. 

2. Program jest zasilany dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej. Wpłaty, z określeniem szczegółowego celu wsparcia, dokonywane są na 
rachunek bankowy. 

§ 2 
1. W celu realizacji programu rektor powołuje komisję w składzie: 

przewodniczący: − prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk (Rektor) 

 członkowie: − dr hab. Zygmunt Łukaszczyk (Wiceprzewodniczący Rady Uczelni) 

   − prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz 

  (Przewodniczący Rektorskiej Komisji Budżetowej) 

− mgr Bożena Janiczek  

  (Zastępca Kwestora ds. Kosztów i Funduszy Międzynarodowych) 

−  mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb  

(Kierownik Biura Karier Studenckich – koordynator wolontariatu) 

− mgr inż. Barbara Balon  

(Przewodnicząca Samorządu Doktorantów) 

− Katarzyna Ptaszyńska  

  (Przewodnicząca Samorządu Studenckiego) 

2. Do zadań komisji należą: 

1) określanie szczegółowych celów programu, 

2) nadzorowanie wydatkowania środków zgromadzonych w ramach programu. 

3. Komisja, o której mowa w ust. 1, może działać przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych, z użyciem 
systemu głosowań zdalnych zapewniającego odpowiednią autoryzację osób uprawnionych do głosowania  
oraz gwarantującego zachowanie tajności głosowania, i podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. 

4. Przewodniczący komisji podaje do publicznej wiadomości aktualnie obowiązujące cele szczegółowe programu. 

5. Przewodniczący komisji w okresach kwartalnych podaje do wiadomości Senatu i Rady Uczelni informację 
na temat wydatkowania środków. 



 
 

   

6. Obsługę administracyjno-techniczną komisji prowadzi Biuro Rektora. 

§ 3 
1. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje przewodniczący komisji.  

2. Przewodniczący komisji, w terminie do 3 dni od podjęcia decyzji o przyznaniu wsparcia, informuje kwestora  
w formie pisemnej m.in. o kwocie i przeznaczeniu przyznanego wsparcia.  

3. Dokonując zamówień i zakupów realizowanych w ramach niniejszego programu, należy stosować wszystkie 
obowiązujące w Uczelni zasady. 

§ 4 
1. Program jest zasilany dobrowolnymi wpłatami darczyńców. 

2. Formami płatności są: 

1) przelew na rachunek nr 73 1050 1070 1000 0090 8154 8720,  

2) płatność BLIK. 

3. Darczyńca jest zobowiązany podać w tytule płatności nazwę „Politechnika pomaga” oraz cel szczegółowy. 

4. Darczyńca może wyrazić zgodę na upublicznienie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, uczestnictwa 
w programie „Politechnika pomaga” oraz wysokości wpłaty, na stronie internetowej Politechniki Śląskiej,  
w mediach społecznościowych Uczelni oraz w „Biuletynie Politechniki Śląskiej”. W przypadku wyrażenia zgody 
na upublicznienie danych, darczyńca jest zobowiązany do wypełnienia zgody wg wzoru określonego  
w odrębnym zarządzeniu. 

5. Politechnika Śląska jest Administratorem Danych Osobowych darczyńcy. Wzór klauzuli informacyjnej RODO 
określa odrębne zarządzenie. 

6. Dane dotyczące planowanej transakcji są przekazywane do operatora płatności iMoje. 

7. Uczelnia nie pobiera żadnych opłat od wpłat uiszczanych przez darczyńców. 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


