
REGULAMIN FINANSOWEGO WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

HEVELIANUM 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Hevelianum, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk, jest 

jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk, NIP: 5830011969, REGON: 

190572660 dalej zwane „Hevelianum”. 

2. Gospodarka finansowa Hevelianum, jednostki budżetowej Gminy Miasta 

Gdańska, prowadzona jest zgodnie zasadami określonymi w przepisach prawa, 

szczególnie w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na 

zasadach określonych w Rozdziale 6 § 24-25 Statutu Hevelianum w brzmieniu 

ustalonym w Załączniku do Uchwały Nr LVIII/1749/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 

25 października 2018 r. zm. Uchwałą Nr XI/184/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 

30 maja 2019 r., tj. podstawą gospodarki finansowej Hevelianum jest roczny plan 

finansowy opracowany i zatwierdzony przez dyrektora na podstawie uchwały 

budżetowej Rady Miasta Gdańska, a wydatki Hevelianum pokrywane są z budżetu 

Gminy Miasta Gdańska, natomiast uzyskiwane dochody odprowadzane są do 

budżetu Gminy Miasta Gdańska. 

a) źródłem finansowania Hevelianum jest budżet Gminy Miasta Gdańska. 

3. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady dobrowolnego 

udzielania finansowego wsparcia dla działalności statutowej Hevelianum przez 

osoby fizyczne i osoby prawne. 

 

§ 2 

Sposób udzielania finansowego wsparcia działalności Hevelianum 

 

1. Finansowe wsparcie działalności statutowej Hevelianum odbywa się w drodze 

wpłat środków finansowych przez osobę fizyczną lub prawną dalej zwaną 

„Darczyńcą”. 

2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź 

cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić dowolną podaną przez siebie kwotę 

w walucie PLN (polski złoty). 

3. Przekazywanie darowizn środków finansowych jest możliwe poprzez dokonanie 

wpłaty wybranej kwoty darowizny na konto Hevelianum bezpośrednio lub  

w ramach skorzystania z aplikacji operatora bezpiecznych płatności internetowych 

Tpay.pl udostępnionej na stronie www.hevelianum.pl/wesprzyj-nas. 

4. Wszelkie wpłaty są dobrowolne. Wpłata środków finansowych rozumiana jest 

jako zawarcie ważnej umowy darowizny w rozumieniu art. 890 ust. 1 kodeksu 

cywilnego dalej zwaną „Umową”. 

5. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 3 

Dokonywanie wpłat na konto 



 

1. Wpłaty dokonać należy na konto: 96 1240 1268 1111 0010 3860 2336. 

2. Dane do przelewu: Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk z dopiskiem 

„Darowizna”. 

3. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej aplikacji FaniPay.pl prowadzonej 

przez Fundację FaniMani z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czesława Miłosza 3 (KRS: 

0000507234), są obsługiwane przez operatora płatności: Tpay – Krajowy 

Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy placu Andersa 3, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, 

NIP: 7773061579, REGON: 300878437. 

4. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności 

internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą: 

a) Przelewu elektronicznego; 

b) Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) dostępnej w aplikacji. 

5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności pieniężnych za pośrednictwem 

operatora bezpiecznych płatności internetowych określa regulamin Operatora 

płatności dostępne na stronie: www.tpay.com. 

6. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie 

płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności 

internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora 

bezpiecznych płatności internetowych. 

 

§ 4 

Polityka prywatności 

 

1. W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO”, 

Hevelianum informuje Darczyńcę, iż szczegółowe informacje dot. przetwarzania 

danych osób fizycznych znajdują się pod adresem: www.hevelianum.pl/rodo. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Darczyńca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, a dokonanie wpłaty oznacza, że zapoznał się z Regulaminem  

i akceptuje jego postanowienia. 

2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie 

Hevelianum - www.hevelianum.pl/wesprzyj-nas. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

http://www.hevelianum.pl/rodo


4. Wszelkie informacje dotyczą przekazywania środków finansowych na rzecz 

Hevelianum udzielane są pod adresem: df@hevelianum.pl lub telefonicznie: 

58 300 08 42 w. 34.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023 r. i jest dostępny na stronie 

internetowej - www.hevelianum.pl/wesprzyj-nas.  

http://www.hevelianum.pl/wesprzyj-nas

