
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DAROWIZN 
 W RAMACH GRANTU POMOCOWEGO DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, ZATRUDNIONYCH UPRZEDNIO 

W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH I BADAWCZYCH 
 
1. Organizatorzy 

Academia Europaea - stowarzyszenie zarejestrowane  w  Brytyjskim  Urzędzie  Rejestrowym  Companies House  
jako  Spółka z opowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (Company Limited by Guarantee) pod 
numerem 7028223 oraz w Komisji Charytatywnej Anglii i Walii jako organizacja non profit pod numerem 
1133902, z siedzibą pod adresem: Senate House, University of London, Room 251, Malet Street, London WC1E 
7HU, Wielka Brytania realizujące grant we współpracy z lokalnym biurem Academia Europaea Wrocław 
Knowledge Hub (ul. Na Grobli 12, Budynek L-3, pokój 1.16, 50-421 Wrocław). Wrocławski Hub, będący lokalnym 
biurem Academia Europaea, funkcjonujący w ramach struktur Politechniki Wrocławskiej, we współpracy z 
Fundacją „MANUS” odpowiedzialny jest za organizację oraz proces realizacji grantu. 
Fundacja „MANUS” – fundacja z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grunwaldzkiej 61 (50-366), posiadająca 
następujące numery identyfikacyjne NIP: 8981011437, REGON: 930490978; KRS:0000100892. 
 
2. Przedmiot i informacje dot. grantu pomocowego 

Academia Europaea, jako stowarzyszenie zrzeszające ponad 4500 naukowców i naukowczyń z Europy i ze świata, 
w ramach środków pochodzących z wewnętrznego funduszu Academii, tzw. Hubert Curien Initiatives Fund, 
przekazuje dotację na wsparcie ukraińskich naukowców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie, 
tj. po 24 lutego 2022 roku. We współpracy z Fundacją „MANUS”, Academia Europaea planuje rozdysponować 
przekazaną kwotę na 15 indywidualnych, jednorazowych darowizn w wysokości po 3.000,00 złotych każda.  
Hubert Curien Initiatives Fund jest funduszem utworzonym w celu wsparcia społeczności akademickiej, 
poświęconym realizacji celów służących rozwojowi badań i nauki.  
Środki finansowe w postaci darowizn przekazywane są na dofinansowanie zakupu wyposażenia niezbędnego do 
kontunuowania pracy naukowej w sytuacji uchodźctwa. 
 
3. Warunki otrzymania darowizny 

 

• Darowizny w ramach niniejszego grantu kierowane są do uchodźców, którzy zmuszeni byli porzucić 
swoje kariery naukowe, miejsca pracy, projekty badawcze i naukowe.  

• Oferowane dofinansowanie opiewa na jednorazową kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
narzędzi pracy (np. laptopy, oprogramowanie etc).  

• Aby aplikować o grant, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy, dostępny na stronie, przedstawiając dane 
umożliwiające weryfikację tożsamości oraz poprzedniego zatrudnienia w instytucjach naukowych 
i badawczych (takich jak uniwersytety, instytuty badawcze, ośrodki naukowe etc), oraz 
zaakceptować klauzulę RODO. Beneficjent musi posiadać konto (być jego właścicielem lub 
współwłaścicielem) w polskiej walucie, w polskim banku. Forma papierowa jest obligatoryjna do 
otrzymania transferu środków pieniężnych – wypełniony, podpisany odręcznie formularz należy wysłać 
pocztą na adres  
Fundacja Manus 
Ul. Grunwaldzka 61 
50-366 Wrocław  

• Wniosek oraz klauzula dostępne są w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej 
i rosyjskiej. 

• Start naboru: 27.06.2022 r. 
 
4. Procedura przyznawania darowizn 

• O przyznaniu darowizny decydować będzie Kapituła, powołana przez Fundację „MANUS” 
w porozumieniu z Wrocławskim Hubem Academia Europaea. W skład Kapituły wchodzą:  
o prof. Andrzej Ożyhar (Politechnika Wrocławska),  
o mgr Anna Chernobrova (Politechnika Wrocławska),  
o mgr Katarzyna Majkowska (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub).  

• O przyznaniu darowizny decyduje spełnienie wymogów formalnych (wcześniejsze zatrudnienie 
w jednostce naukowej lub badawczej oraz poprawnie podane informacje personalne) oraz kolejność 
zgłoszeń.  

• Nabór wniosków otwarty jest do momentu wyczerpania środków.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform


• Od decyzji Kapituły nie ma przewidzianej procedury odwołania.  

• Wnioskujący, których wnioski przejdą weryfikację formalną, zostaną poinformowani mailowo o decyzji 
Kapituły w terminie 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. Wówczas wnioskujący zobowiązany jest 
do nadesłania pocztą papierowego, podpisanego odręcznie oryginału formularza na adres: 
Fundacja Manus 
ul. Grunwaldzka 61 
50-366 Wrocław 

 
5. Transfer środków pieniężnych 

Przyznana kwota darowizny przelana zostanie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania od beneficjenta 
podpisanego oryginału wniosku. Przelew wykonany zostanie w złotówkach na wskazany we wniosku numer 
konta wraz z jego danymi szczegółowymi.  
 
Kontakt i informacje 
Wszelkie informacje dostępne są pod likiem  
https://acadeuro.wroclaw.pl/event/grants-for-refugees-from-ukraine 
W razie pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy majkowska@acadeuro.wroclaw.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acadeuro.wroclaw.pl/event/grants-for-refugees-from-ukraine


 
REGULATIONS ON THE GRANTING OF DONATIONS 

 AS PART OF THE SUPPORT GRANT FOR REFUGEES FROM UKRAINE FORMERLY EMPLOYED 
AT SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTIONS 

 
6. Organisers 

Academia Europaea – an association registered with the UK Companies House as a Company Limited by 
Guarantee under number 7028223 and with the Charity Commission for England and Wales as a non-profit 
organisation under number 1133902, with its registered office at Senate House, University of London, Room 251, 
Malet Street, London WC1E 7HU, United Kingdom, implementing the grant in collaboration with the local branch 
of Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub (ul. Na Grobli 12, building L-3, room 1.16, 50-421 Wrocław). 
The Wrocław Hub – a local branch of Academia Europaea, operating within Wrocław University of Science and 
Technology, in cooperation with the “MANUS” Foundation, is responsible for the organisation and 
implementation of the grant. 
“MANUS” Foundation – a foundation with its registered office in Wrocław at ul. Grunwaldzka 61 (50-366), holder 
of the following identification numbers: Taxpayer ID No. (NIP): 8981011437, National Business Registry No. 
(REGON): 930490978,·National Court Registry Entry (KRS) 0000100892. 
 
7. Subject matter of the support grant and other relevant information  

Academia Europaea, as an association bringing together more than 4,500 male and female scientists from Europe 
and around the world, is providing a grant from Academia's internal fund, the so-called Hubert Curien Initiatives 
Fund, to support Ukrainian scientists who came to Poland after the outbreak of war in Ukraine, i.e. after February 
24, 2022. Working with the “MANUS” Foundation, Academia Europaea plans to funnel the donated amount into 
15 individual, one-off donations of 3 thousand PLN each.  
The Hubert Curien Initiatives Fund is a fund established to support the academic community and dedicated to 
achieving goals contributing to the advancement of research and science.  
Funds in the form of donations are provided to subsidise the purchase of equipment necessary to continue 
scientific work in a refugee situation. 
 
8. Conditions for receiving donations 

 

• Donations under this grant are provided to refugees who have been forced to abandon their careers 
and jobs, as well as research and academic projects.  

• The subsidy offered is a one-off amount of 3 thousand PLN to be used for the purchase of work tools 
(e.g. laptops, software etc.).  

• To apply for a grant, you must complete the application form available here you must provide data 
allowing verification of your identity and previous employment at scientific and research institutions 
(such as universities, research institutes, science centres, etc.) and accept the GDPR clause. The 
beneficiary must have an account (i.e. be its owner or co-owner) in the Polish currency, in a Polish bank. 
The paper form of the application must be used to receive the transfer of funds – the completed and 
hand-signed form should be sent by post to  
Manus Foundation 
Ul. Grunwaldzka 61 
50-366 Wrocław  

• The application and the clause are available in four language versions: Polish, English, Ukrainian, and 
Russian. 

• Start of the application procedure: 27.06.2022 
 

9. Procedure for granting donations 

• The awarding of the donation will be decided by the Chapter appointed by the “MANUS” Foundation in 
consultation with Academia Europaea Wrocław Hub. The Chapter members are:  
o Prof. Andrzej Ożyhar (Wrocław University of Science and Technology),  
o Anna Chernobrova, MSc (Wrocław University of Science and Technology),  
o Katarzyna Majkowska, MA (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform


• The award of the donation is determined by the fulfilment of the formal requirements (previous 
employment in an academic or research unit and correctly provided personal information) and the order 
of applications.  

• The application procedure will be open until the funds are exhausted.  

• There is no appeal procedure provided against the decision of the Chapter.  

• Applicants whose applications undergo formal review will be informed by e-mail of the Chapter's 
decision within 7 working days of their application. The applicant must then send a paper, hand-signed 
original form by post to the following address: 
Manus Foundation 
ul. Grunwaldzka 61 
50-366 Wrocław 

 
10. Transfer of funds 

The granted donation will be transferred within 7 working days of receipt of the signed original application from 
the beneficiary. The transfer will be made in PLN to the account number indicated in the application along with 
other account details.  
 
Contact details and information 
All information is available under the following link https://acadeuro.wroclaw.pl/event/grants-for-refugees-
from-ukraine/  
If you have any questions, please contact us at majkowska@acadeuro.wroclaw.pl. 
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ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ В РАМКАХ ГРАНТУ ПІДТРИМКИ 

БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ПОПЕРЕДНЬО ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ В НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКИХ УСТАНОВАХ 

 

1. Організатори 

Academia Europaea - асоціація, зареєстрована в Реєстрі британських компаній як 

Товариство з обмеженою гарантією (Company Limited by Guarantee) під номером 

7028223 і в Комісії з благодійності Англії та Уельсу, як неприбуткова організація під 

номером 1133902, з офісом зареєстрованим за адресою: Senate House, University of 

London, Room 251, Malet Street, London WC1E 7HU, Great Britain, реалізує грант у 

співпраці з місцевим офісом Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub  ul. Na 

Grobli 12, Building L-3, room 1.16, 50-421 Wrocław. Wrocław Hub, який є місцевим 

офісом Academia Europaea, що діє у структурі Політехніки Вроцлавської (Politechnika 

Wrocławska), у співпраці з Фондом MANUS, відповідає за організацію та реалізацію 

гранту. 

Фундація «MANUS» - фонд з офісом у Вроцлаві за адресою ul. Grunwaldzka, 61 (50-

366), з ідентифікаційними номерами NIP: 8981011437, REGON: 930490978; KRS: 

0000100892. 

 

2. Предмет та інформація про грант підтримки 

Academia Europaea, як об’єднання понад 4500 вчених з Європи та світу, в рамках 

коштів внутрішнього фонду Academia, так званого Hubert Curien Initiatives Fund, надає 

грант на підтримку українських науковців, які приїхали до Польщі після початку війни 

в Україні, тобто після 24 лютого 2022 року. У співпраці з фондацією «MANUS» 

Academia Europaea планує розподілити передану суму на 15 індивідуальних 

одноразових допомог по 3000,00 злотих кожна. 

Hubert Curien Initiatives Fund - це фонд, створений для підтримки академічної 

спільноти, присвячений досягненню цілей розвитку досліджень і науки. 

Фінансові кошти у вигляді благодійної допомоги перераховуються на 

співфінансування закупівлі обладнання, необхідного для продовження наукової роботи 

особі, яка знаходиться в у положенні біженця. 

 

3. Умови отримання благодійної допомоги 

• Благодійна допомога в рамках цього гранту надається біженцям, яким довелося 

залишити наукову кар’єру, місце праці, дослідницькі та наукові проекти. 

• Співфінансування на одноразову суму 3000,00 злотих надається для придбання 

предметів необхідних для праці (наприклад ноутбуки, програмне забезпечення та ін.). 

• Для отримання гранту, необхідно заповнити форму заявки, доступну на веб-сторінці 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-

hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform), вказавши дані, які дозволяють 

підтвердити вашу особу та попередню роботу в науково-дослідних установах (таких як 

університет, науково-дослідний інститут, дослідницький центр та ін.), а також 

ознайомитися і підписати положення про використання і обробку персональних даних 

RODO. Отримувач гранту повинен мати рахунок (бути його власником або 

співвласником) у польській валюті в польському банку. Паперова форма заявки є 

обов’язковою для отримання переказу коштів – заповнену та підписану власноручно 

форму заяви необхідно надіслати поштою за адресою: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform


Fundacja Manus 

Ul. Grunwaldzka 61 

50-366 Wrocław 

• Заява та положення про використання і обробку персональних даних RODO доступні 

у чотирьох мовах: польській, англійській, українській та російській. 

• Початок набору: 27.06.2022 

 

4. Порядок призначення благодійної допомоги 

• Рішення про надання гранту прийматиме Комісія, яка призначена фундацією 

„MANUS” за погодженням з Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub. До складу 

Комісії входять: 

- Анджей Ожихар, проф. (Політехніка Вроцлавська), 

- Анна Черноброва, магістр (Політехніка Вроцлавська), 

- Катажина Майковська, магістр (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub). 

• Рішення про надання гранту визначається на підставі виконання формальних вимог 

(попереднє працевлаштування в дослідницьких чи наукових установах, правильно 

надана особиста інформація) та порядком подання заяв. 

• Прийом заявок триває до вичерпання коштів. 

• Процедури оскарження рішень Комісії немає. 

• Заявники, чиї заявки пройшли офіційну перевірку, будуть проінформовані 

електронною поштою про рішення Комісії протягом 7 робочих днів з моменту подання 

заявки. У такому разі заявник зобов’язаний надіслати поштою підписаний власноручно 

паперовий оригінал заявки за адресою: 

Fundacja Manus 

ul. Grunwaldzka 61 

50-366 Wrocław 

 

5. Переказ коштів 

Призначена сума благодійної допомоги буде перерахована протягом 7 робочих днів 

після отримання від бенефіціара підписаного оригіналу заявки. Переказ буде здійснено 

в польських злотих на вказаний у заявці номер рахунку і його реквізити. 

 

Контакти та інформація 

Вся інформація доступна за посиланням  
https://acadeuro.wroclaw.pl/event/grants-for-refugees-from-ukraine/  

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами за електронною адресою 

majkowska@acadeuro.wroclaw.pl. 
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ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГРАНТА ПОДДЕРЖКИ 

БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ РЕНЕЕ РАБОТАВШИХ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1. Организаторы 

Academia Europaea – ассоциация, зарегистрированная в Реестре британских 

компаний как Общество с ограниченной гарантией (Company Limited by Guarantee) под 

номером 7028223 и в Комиссии благотворительности Англии и Уэльса, как 

неприбыльная организация под номером 1133902, с офисом зарегистрированным по 

адресу: House: of London, Room 251, Malet Street, London WC1E 7HU, Great Britain, 

реализует грант в сотрудничестве с местным офисом Academia Europaea Wrocław 

Knowledge Hub ul. Na Grobli 12, Building L-3, room 1.16, 50-421 Wrocław. Wrocław Hub, 

являющийся местным офисом Academia Europaea, действующим в структуре 

Политехники Вроцлавской (Politechnika Wrocławska), в сотрудничестве с Фондом 

MANUS, отвечает за организацию и реализацию гранта. 

Фонд «MANUS» – фонд с офисом во Вроцлаве по адресу ul. Grunwaldzka, 61 

(50-366), с идентификационными номерами NIP: 8981011437, REGON: 930490978; 

KRS: 0000100892. 

 

2. Предмет и информация о гранте поддержки 

Academia Europaea, как объединение более 4500 ученых из Европы и мира, в рамках 

средств внутреннего фонда Academia, так называемого Hubert Curien Initiatives Fund, 

предоставляет грант в поддержку украинских ученых, приехавших в Польшу после 

начала войны в Украине, то есть после 24 февраля 2022 года. В сотрудничестве с 

фондом «MANUS» Academia Europaea планирует распределить переданную сумму на 

15 индивидуальных единоразовых благотворительных выплат по 3000,00 злотых 

каждая. 

Hubert Curien Initiatives Fund – это фонд, созданный для поддержки академического 

сообщества, посвященный достижению целей развития исследований и науки. 

Финансовые средства посредством благотворительной помощи перечисляются на 

софинансирование закупки оборудования, необходимого для продолжения научной 

работы личности, находящейся в положении беженца. 

 

3. Условия получения благотворительной помощи 

• Благотворительная помощь в рамках этого гранта предоставляется беженцам, 

которым пришлось покинуть научную карьеру, место работы, исследовательские и 

научные проекты. 

• Cофинансирование на одноразовую сумму 3000,00 злотых предоставляется для 

приобретения предметов необходимых для работы (например ноутбуки, программное 

обеспечение и др.). 

• Для получения гранта необходимо заполнить форму заявки, доступную на веб-

странице (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-

hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform), указав данные, которые позволяют 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YyrYKqiaovhCAv-hp4Rl4IYTf9GBHQ2gL4oQwIpQuQKyfw/viewform


подтвердить вашу личность и предыдущую работу в научно-исследовательских 

учреждениях (таких как университет, научно-исследовательский институт, 

исследовательский центр и др.), а также ознакомиться и подписать положения об 

использовании и обработке персональных данных RODO. Получатель гранта должен 

иметь счет (быть владельцем или совладельцем) в польской валюте в польском банке. 

Бумажная форма заявления обязательна для получения перевода средств – 

заполненную и подписанную собственноручно форму заявления необходимо отправить 

почтой по адресу: 

Fundacja Manus 

Ul. Grunwaldzka 61 

50-366 Wrocław 

• Заявление и положения об использовании и обработке персональных данных RODO 

доступны на четырех языках: польском, английском, украинском и русском. 

• Начало набора: 27.06.2022 

 

4. Порядок назначения благотворительной помощи 

• Решение о предоставлении гранта будет принимать Комиссия, назначенная фондом 

„MANUS” по согласованию с Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub. В состав 

Комиссии входят: 

- Анджей Ожихар, проф. (Политехника Вроцлавская), 

- Анна Черноброва, магистр (Политехника Вроцлавская), 

- Катажина Майковская, магистр (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub). 

• Решение о предоставлении гранта определяется на основании выполнения 

формальных требований (предварительное трудоустройство в исследовательском или 

научном учреждении, правильно предоставленная личная информация) и порядком 

подачи заявлений. 

• Прием заявок продолжается до окончания средств. 

• Процедуры обжалования решений Комиссии отсутствуют. 

• Заявители, чьи заявки прошли официальную проверку, будут проинформированы по 

электронной почте о решении Комиссии в течение 7 рабочих дней с момента подачи 

заявки. В таком случае заявитель обязан отправить по почте подписанный 

собственноручно бумажный оригинал заявки по адресу: 

Fundacja Manus 

ul. Grunwaldzka 61 

50-366 Wrocław 

 

5. Перевод средств 

Назначенная сумма благотворительной помощи будет перечислена в течение 7 рабочих 

дней после получения от бенефициара подписанного оригинала заявления. Перевод 

будет осуществлен в польских злотых на указанный в заявке номер счета и его 

реквизиты. 

 

Контакты и информация 

Вся информация доступна по ссылке  
https://acadeuro.wroclaw.pl/event/grants-for-refugees-from-ukraine/  

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по электронному адресу 

majkowska@acadeuro.wroclaw.pl. 

https://acadeuro.wroclaw.pl/event/grants-for-refugees-from-ukraine/

