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1. DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego dokumentu poniższe pojęcia pisane wielką literą będą miały nastę-

pujące znaczenie: 

1.1 Darowizna – środki pieniężne lub rzeczowe przekazane przez Użytkownika na działania 

statutowe Towarzystwa. 

1.2 Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.  

1.3 Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1145 j.t. z późn. zm.). 

1.4 Obdarowany – Towarzystwo, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.  

1.5 Operator płatności (Operator bezpiecznych płatności internetowych) - pośrednik usług 

finansowych, właściciel lub administrator Systemu płatności, za pośrednictwem którego 

Użytkownik przekazuje Darowiznę pieniężną na rzecz Towarzystwa, tj. PayPal, PayPro, PayU  

1.6 PayPal - Operator płatności PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. z siedzibą w R.C.S. Lu-

xembourg B 118 349, zarejestrowaną w luksemburskiej komisji nadzoru finansowego Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) pod numerem B00000351 

1.7 PayPro – Operator płatności PayPro S. A. z siedzibą przy ulicy Kanclerskiej 15 w Poznaniu 

(60-327) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-

stru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 numerem NIP 7792369887 o kapitale zakła-

dowym wynoszącym 5 476 300 PLN wpłaconym w całości oraz wpisany do rejestru krajo-

wych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nume-

rem RPK001302. 



1.8 PayU - Operator płatności PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grun-

waldzkiej 186, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowa-

dzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospo-

darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 

7792308495, REGON 300523444, o kapitale  zakładowym 4 944 000 PLN wpłaconym w cało-

ści oraz wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego pod numerem RPK006833 

1.9 Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług oraz przekazywania darowizn na 

rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta” będący regulaminem, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.10 Regulamin płatności – regulamin określający zasady dokonywania płatności elektronicz-

nych przy użyciu Systemu płatności udostępnionego przez Operatora płatności. 

1.11 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). 

1.12 Serwis – strona internetowa pod adresem http://bratalbert.org/, której właścicielem 

jest Towarzystwo  

1.13 System płatności – aplikacja internetowa prowadzona przez Operatora płatności, z wy-

korzystaniem której Użytkownik może przekazać Darowiznę na rzecz Towarzystwa, tj. Dot-

Pay, PayU. 

1.14 Towarzystwo – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą przy ulicy Kołłą-

taja 26A we Wrocławiu (50-007) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocła-

wia Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000069581, numerem NIP 8961001631 

i numerem REGON 001221128, będące usługodawcą Serwisu w rozumieniu art. 2 pkt 6) 

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

https://bratalbert.org/


1.15 Umowa – umowa oświadczenie usług droga elektroniczną zawarta pomiędzy Towarzy-

stwem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie 

Usługi. 

1.16 Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca za pośrednictwem Sys-

temu płatności przekazywanie Darowizn na cele statutowe Towarzystwa w rozumieniu art. 2 

pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo za pośrednictwem 

Serwisu na zasadach określonych w  Regulaminie. 

1.17 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t. z późn. zm.). 

1.18 Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przekazywania Darowizn na rzecz wsparcia działań 

statutowych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta za pośrednictwem należącego do 

Towarzystwa Serwisu dostępnego pod adresem: http://bratalbert.org/ oraz określa prawa 

i obowiązki Użytkowników (Darczyńców) i Towarzystwa (Obdarowanego) w związku z prze-

kazywaniem Darowizn.  

2.2. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego, a tym samym Darowizna przekazana na rzecz Towarzystwa może zo-

stać uwzględniona przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz po-

datku dochodowego od osób prawnych (CIT).  

2.3. Celem przekazania Darowizny przez Użytkownika jest wsparcie realizacji działalności sta-

tutowej Towarzystwa. 

2.4. Darowizny przekazywane Towarzystwu przeznaczane są wyłącznie na działania statu-

towe Towarzystwa.  

2.5. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych będąca Użytkownikiem. 

http://bratalbert.org/


2.6. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzy-

stania z  Usługi określonej w Regulaminie oraz zaakceptować jego postanowienia. Akceptując 

postanowienia Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3. UMOWA DAROWIZNY 

3.1. Użytkownik przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumie-

niu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.  

3.2. Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu 

art.  888  § 1 Kodeksu cywilnego pomiędzy Towarzystwem a Darczyńcą, na mocy której Dar-

czyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Towarzystwa kosztem swego 

majątku. 

3.3. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finanso-

wych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, co ozna-

cza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i sku-

teczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy i Obdarowanego zostały zło-

żone.  

3.4. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Towarzystwa zade-

klarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przy-

padku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 

§1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia 

Darczyńcy i Obdarowanego zostały złożone, darowizna jest ważna i skuteczna.  

4. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN RZECZOWYCH I USŁUG 

W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług, Użytkownik powinien skorzystać z formu-

larza kontaktowego przedstawiając szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej 

lub darowizny usług.  

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU 

W celu przekazania 1%, należy podać w rocznej deklaracji podatkowej PIT, w przeznaczonej 

do tego rubryce, numer KRS Towarzystwa, tj. KRS: 0000069581, a w miejscu wnioskowanej 

kwoty wpisać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek.  



6. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH 

6.1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań statutowych 

Towarzystwa jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpo-

średnio na konto Towarzystwa albo poprzez System płatności udostępniony w Serwisie przez 

Operatora płatności.  

6.2. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza bezpośrednio dokonać Darowizny, bez korzysta-

nia z Systemu płatności, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na 

konto Towarzystwa prowadzone przez PKO BP SA 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118 po-

przez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto albo zlecenie przelewu w oddziale 

banku lub na poczcie.  

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik decyduje się na udzielenie wsparcia działań statutowych 

Towarzystwa poprzez System płatności, wówczas powinien skorzystać z Usługi na stronie 

Serwisu http://bratalbert.org/wplaty-online.html/ i wykonać następujące czynności: 

6.3.1 wypełnić formularz poprzez podanie kwoty Darowizny, kanału płatności, celu wpłaty, 

imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego; 

6.3.2. w ramach kanału płatności Darowizna może zostać przekazana za pomocą:  

a. przelewu elektronicznego,  

b. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej), 

c. przelewu tradycyjnego;  

6.3.3. potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje zawarte w nim po-

stanowienia; 

6.3.4. wybrać przycisk [Wpłać/Pay], co spowoduje przekierowanie na stronę Systemu płatno-

ści w celu przekazania Darowizny, za którą Użytkownik dokonuje płatności elektronicznej 

przy użyciu Systemu płatności;  

6.4. Do zawarcia Umowy pomiędzy Towarzystwem a Użytkownikiem dochodzi z momentem 

skorzystania z Usługi w sposób opisany w punkcie 6.4. powyżej. 

http://bratalbert.org/wplaty-online.html/
http://bratalbert.org/wplaty-online.html/


6.5.  Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z ko-

rzystania z Usługi w dowolnym momencie. 

6.6. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgod-

nych z  prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszają-

cych praw osób trzecich. 

6.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, 

w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z 

podaniem danych. 

6.8. Użytkownik ma możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośred-

nictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych podmiotów trzecich. 

Zastosowanie mają wówczas regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trze-

cie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. W takim przypadku Towarzy-

stwo nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy 

Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użyt-

kowników przez podmioty trzecie regulują odpowiednie umowy zawierane przez Użytkow-

nika z podmiotami trzecimi. 

6.9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online poprzez System płatności określają Regu-

laminy płatności Operatora płatności dostępne na stronach:  

a. PayU SA: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ 

b. PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL4  

c. PayPro: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy 

6.10. Użytkownik może udzielić jednorazowego lub cyklicznego wsparcia działań statutowych 

Towarzystwa poprzez System płatności Operatora płatności. 

https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL4
https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy


6.11. W przypadku płatności cyklicznych Operator płatności będzie comiesięcznie pobierał 

zadeklarowaną przez Darczyńcę kwotę z podanej przez Darczyńcę karty płatniczej. Dane 

karty przechowywane są przez Operatora płatności. Operator płatności pośredniczy w płat-

ności udostępniając wirtualny identyfikator karty (Token), który jest unikalny i przypisywany 

jest do każdej karty.  

6.12. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu sub-

skrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę 

kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyj-

nego zadeklarowana kwota nie zostaje pobrana.  

6.13. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie składając sto-

sowną dyspozycję w swoim banku lub za pośrednictwem Operatora płatności w swoim pa-

nelu administracyjnym.  

6.14. Dane Darczyńcy, cel wpłaty oraz kwota Darowizny dostarczane są Operatorowi płatno-

ści przez Towarzystwo. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Opera-

tora płatności wpłaty. Płatność udostępniana jest Towarzystwu w ciągu jednej godziny, nie 

późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. Operator płatności nie pobiera od 

Darczyńcy opłaty od realizacji płatności. Operator płatności pobiera od Towarzystwa prowi-

zję w wysokości: PayU - 1,60 % od każdej płatności, PayPal – 2,9 % od każdej płatności, Pay-

Pro – 1,9 % od każdej płatności. 

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 

 7.1. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest bezpłatne. 

7.2. Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe, wówczas gdy sprzęt 

oraz system teleinformatyczny Użytkownika spełniają następujące minimalne wymagania 

techniczne: 

7.2.1. posiadanie jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® 

w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy; 

7.2.2. posiadanie aktywnego i prawidłowo działającego dostępu do Internetu; 



7.2.3. korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for 

Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft® 

Edge® (wersja 34 lub nowsza); 

7.2.4. akceptacji plików cookie przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową oraz włą-

czenie Javascript. 

7.3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia 

techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infra-

strukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użyt-

kownikowi korzystanie z Usługi. 

8. DANE OSOBOWE 

8.1. Korzystając z Usługi i wpłacając Darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby obsługi Darowizny.  

8.2 Administratorem danych osobowych Darczyńcy jest Towarzystwo i przetwarza dane oso-

bowe w  następującym zakresie: 

8.2.1. w celach niezbędnych do wykonania Umowy darowizny zawartej przez Użytkownika 

z Towarzystwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

8.2.2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Towarzy-

stwie, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie 

art.  6  ust. 1 lit. c) RODO; 

8.2.3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Towa-

rzystwo, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO. 



8.3. Towarzystwo przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńcy 

(dane osobowe, opis transakcji oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płat-

ności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą umowę o pojedynczą lub 

cykliczną transakcję płatniczą, na podstawie Regulaminu płatności dostępnego na stronie 

Operatora płatności, zaakceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim za-

kresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Dar-

czyńcy.  

8.4. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania da-

nych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wnie-

sienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania da-

nych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Towarzystwo (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych. 

8.5 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone na stronie 

https://bratalbert.org/rodo.html/. 

9. REKLAMACJE 

9.1 W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem Darowizn w formie płatności pie-

niężnych za pośrednictwem Systemu płatności, reklamacje należy kierować bezpośrednio do 

właściwego Operatora płatności. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odno-

szących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: 

https://www.payu.pl/, https://www.paypal.com/pl, http://www.dotpay.pl lub na stronie 

banku Darczyńcy.  

9.2 W przypadku reklamacji dotyczących świadczonej Usługi, reklamacje mogą być zgłaszane 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@tpba.pl. Towarzystwo rozpatrzy re-

klamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elek-

tronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

https://bratalbert.org/rodo.html/
https://www.payu.pl/
https://www.paypal.com/pl
http://www.dotpay.pl/
mailto:biuro@tpba.pl


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Towarzystwo może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających 

w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Serwi-

sie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie. 

10.2. Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10.3.  Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem http://bratalbert.org/poma-

gaj-z-nami.html/ sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne od-

twarzanie w zwykłym toku czynności. 

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpo-

wiednie przepisy prawa polskiego.  

10.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany 

prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych 

postanowień Regulaminu. W  miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie re-

guła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 

10.6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2022 r. 

 

http://bratalbert.org/pomagaj-z-nami.html/
http://bratalbert.org/pomagaj-z-nami.html/

