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Zarządzenie Nr 23 

Rektora

 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie utworzenia programu pod nazwą „SGGW pomaga Ukrainie”

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

i nauce (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku z § 20 ust. 2 i 5 pkt 11) 

Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu finansowego wspierania działań Uczelni w ramach pomocy ofiarom wojny 

w Ukrainie, tworzy się program pod nazwą „SGGW pomaga Ukrainie”, zwany dalej 

Programem, wraz z wyodrębnionym rachunkiem bankowym.

2. Program jest zasilany dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Wpłaty 

dokonywane są na rachunek bankowy, o którym mowa w § 2 ust 1. Wpłaty, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym mają charakter darowizny na rzecz SGGW 

w rozumieniu § 56 Statutu SGGW.

§ 2

1. Do obsługi Programu wyodrębnia się rachunek bankowy Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie o nr 50 1240 6263 1111 0011 1296 9991.

2. Przy dokonywaniu wpłat na rachunek wskazany w ust. 1 należy wskazać jako tytuł 

płatności: „SGGW pomaga Ukrainie”.

§ 3

1. Decyzję o przyznaniu wsparcia w ramach Programu ze środków zgromadzonych 

na rachunku wskazanym w § 2 ust. 1 podejmuje Rektor, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Środki finansowe w ramach Programu mogą być przeznaczone na: 
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1) zakupy rzeczowe przekazywane ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie, zarówno 

dla uchodźców przebywających na terenie Polski, jak i przekazywane na teren 

Ukrainy,

2) przekazanie w formie pieniężnej środków finansowych na rzecz uczelni ukraińskich 

oraz podmiotów realizujących wsparcie na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Michał Zasada
                /podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/ 
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