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Międzynarodowa Organizacja 

na rzecz Zwierząt i Ekologii 
 
 
 
 

 

uchwała Zarządu Fundacji Centaurus 

z dnia 20 lutego 2021 r. 

regulamin przyjmowania darowizn  

 

§1. Na podstawie §23 ust. 2 statutu Fundacji Centaurus uchwala się Regulamin 
przyjmowania darowizn przez Fundację Centaurus z siedzibą we Wrocławiu 

Kodeks dobrych praktyk. 

§2. Uchwała przyjęta stosunkiem jeden głosy za przyjęciem uchwały. Głosów ważnych 
oddano jeden. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Fundacji Centaurus       Ewa Mastyk 
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Regulamin przyjmowania darowizn 

przez Fundację Centaurus z siedzibą we Wrocławiu 

 

§ 1. Obdarowany 

1. Fundacja Centaurus – Międzynarodowa Organizacja na rzecz Zwierząt i Ekologii z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez 
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147 (zwana dalej również 
„Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych. 

2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych, 
dokonywania darowizn w gotówce oraz w postaci darowizn rzeczowych. 

3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w 
rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego. 

4. Zbieranie darowizn odbywa się w ramach i na zasadach kampanii Kochaj Mądrze. 

5. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi. 

§ 2. Darowizna finansowa 

1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób: 

1) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności 
PayPall DotPay, obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską k
omisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg; 

2) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności 
PayU dostępnego pod adresem: https://poland.payu.com/, obsługiwanego przez firmę 
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 
krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i 
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Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300 PLN, w 
całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-
495, REGON 300523444; 

3) przelewem, w przypadku zbiórek pracowniczych i innych zbiórek 
społecznościowych, za pośrednictwem serwisów i platform crowdfundingowych 
m.in.: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/centaurus, Wspieram.to 
https://wspieram.to/, Siepomaga.pl https://siepomaga.pl/, PolakPotrafi 
https://polakpotrafi.pl/, Zrzutka https://zrzutka.pl/; 

4) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o numerze:  

PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350, dla wpłat zza granicy Swift/Bic: 
BPKOPLPW IBAN: PL15102052260000600202200350 Adres banku PKO BP 
Odział I we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 33/35, 50-901 Wrocław 

dla wpłat za granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank): PL 36 
1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN) PL 17 
1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR), Konto Klub Centaurusa 
13 1020 5226 0000 6302 0398 3293; 

5) wysyłając SMS na jeden z numerów: 

a) numer 7412 – koszt 4,92 zł z VAT 

b) numer 7910– koszt 11,07 zł z VAT 

c) numer 91950 – koszt 23,37 zł z VAT 

2. Darowizn w gotówce można dokonywać do skarbon stacjonarnych i puszek 
kwestarskich. 

3. Zbiórka dokonywana na podstawie ust. 2 prowadzona jest na podstawie zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 2014/244/OR na prowadzenie permanentnej 
zbiórki publicznej na rzecz podopiecznych Fundacji. 

4. Celami zbiórki Nr 2014/244/OR jest przeznaczanie środków na: 

1) wykupu koni i pozostałych zwierząt koniowatych oraz psów które przebywają w 
złych warunkach lub które zostały przeznaczone na rzez,  

2) rehabilitacji koni i zwierząt określonych w pkt 1, zabiegów chirurgicznych, 
konsultacji, badań, usług weterynaryjnych, usług kowalskich,  

3) zakupu sprzętu weterynaryjnego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych, 
opatrunkowych i higienicznych dla zwierząt określonych w pkt 1,  

4) 4.pokrycie kosztu transportu koni i innych zwierząt Fundacji do stajni Fundacji, 
obiektów dzierżawionych przez Fundację, lecznic, szpitali dla zwierząt lub do 
domów adopcyjnych,  
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5) bieżącego utrzymania zwierząt, tj. zakupu słomy, siana, trocin na ściółkę, żywności, 
witamin, suplementów diety oraz sprzętów niezbędnych do pielęgnacji zwierząt,  

6) utrzymanie prowadzonych przez Fundacji ośrodków rehabilitacyjnych dla zwierząt,  

7) utrzymania uratowanych zwierząt w pensjonatach i specjalistycznych klinikach, tj. 
kosztów pobytu zwierząt i zapewnienia im specjalistycznej całodobowej opieki. 

5. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki Nr 2014/244/OR oraz sprawozdanie z 
rozdysponowanych ofiar otrzymanych w ramach tej zbiórki zamieszczane są w ustawowych 
terminach na http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/  

§ 3. Darowizna rzeczowa 

1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnione są osoby upoważnione przez 
Zarząd Fundacji. 

2. Darowizny z przeznaczeniem dla zwierząt tj. karma, rzeczy do zabawy, smycze, derki, 
lizawki itd. przeznaczane są dla zwierząt. 

3. Rzeczy ruchome nienadające się do bezpośredniego wykorzystania przez zwierzęta są 
sprzedawane za pośrednictwem Funduszu Fundacji Centaurus zaś dochód z tych sprzedaży 
przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji Centaurus. 

§ 4 Cele darowizny 

1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji. 

2. Zgodnie z § 7 statutu Fundacji, Fundacja działa w zakresie:  

1) działalności charytatywnej; 

2) ochrony i promocji zdrowia; 

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

5) przeciwdziałania patologiom społecznym; 

6) promocji i organizacji wolontariatu; 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych bezrobociem. 

§ 5 Dane osobowe 

Na podstawie 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 (RODO), informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, 
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innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 
Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Daniel Uszyński kancelaria@u-ska.pl  

3) dane zostały uzyskane przez Fundację w związku z przekazaniem darowizn z 
przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji Centaurus, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, składanych podziękowaniach oraz informowaniu 
o kampaniach prowadzonych przez Fundację i aktualnych zbiórkach - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych - poza administratorem - będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,  

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2021 r. 


