
Regulamin dokonywania wpłat na rzecz Fundacji WOŚP 
przez system wplacam.wosp.org.pl oraz portal Facebook 

(dalej „Regulamin”) 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat - darowizn na rzecz Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej zwanej „Fundacją”), za pośrednictwem systemu 
wplacam.wosp.org.pl oraz portalu Facebook.  

1.2. Wpłaty za pośrednictwem systemu wpłacam.wosp.org.pl i oficjalnego profilu Fundacji 
na portalu Facebook zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Wpłaty dokonane 
w czasie Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przeznaczone na cel danego 
Finału. 

1.3. Najczęściej zadawane pytania dotyczące wpłat znajdziecie na naszej stronie: 
https://www.wosp.org.pl/wspieraj/faq.  

2. wpłacam.wosp.org.pl 
2.1. Wpłaty za pośrednictwem systemu wpłacam.wosp.org.pl są bezpieczne, gdyż 

są przekazywane do Fundacji przez zaufanych operatorów płatności internetowych. 
2.2. Wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne. 
2.3. Użytkownik może wpłacić jedną z zaproponowanych mu kwot: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 150 zł lub 

inną, odpowiadającą mu kwotę.  
2.4. Wpłaty mogą być dokonywane przez: 

• PayU – wpłata odbywa się bez prowizji,  
• PayPal – prowizja naliczana będzie zgodnie z zasadami serwisu 

(https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-fees), chyba że operator 
postanowi inaczej, 

• FirstData – wpłata odbywa się bez prowizji,  
• PayNow – wpłata odbywa się bez prowizji.  

2.5. Dokonując wpłaty jednorazowej, użytkownik może wpisać swoje imię (w okresie Finałowym 
imię będzie wykorzystane do spersonalizowanych podziękowań od Jurka),a w przypadku 
niektórych metod płatności operator wymaga podania adresu e-mail. W przypadku płatności 
cyklicznych konieczne może być podanie dodatkowych danych. 

2.6. Aby skorzystać z systemu wpłacam.wosp.org.pl użytkownik potrzebuje urządzenia 
z dostępem do sieci Internet. 

3. Facebook 
3.1. Wpłaty za pośrednictwem portalu Facebook na rzecz Fundacji mogą być dokonywane 

w kwotach i za pośrednictwem metod płatności dostępnych obecnie na portalu Facebook. 
3.2. Facebook udostępnia Fundacji imię i nazwisko darczyńcy oraz wysokość wpłaconej 

darowizny.  
3.3. W przypadku pytań lub problemów dotyczących wpłat za pośrednictwem portalu Facebook 

należy wypełnić formularz dostępny pod adresem:  
https://www.facebook.com/help/contact/162031714239823  

3.4. Funkcja przekazywania datków za pośrednictwem portalu Facebook nie jest dostępna we 
wszystkich lokalizacjach. 

3.5. Użytkownicy dokonujący wpłat przez portal Facebook zobowiązani są przestrzegać 
regulaminów portalu Facebook, które dostępne są pod linkiem: 
https://www.facebook.com/legal/terms, w tym zasad dotyczących płatności 
https://www.facebook.com/payments_terms. 

4. Potwierdzenia wpłat na rzecz Fundacji 
4.1. wpłacam.wosp.org.pl:  



a) W celu uzyskania potwierdzenia wpłaty należy napisać prośbę na adres 
wplaty@wosp.org.pl wraz z potwierdzeniem otrzymanym na adres e-mail po 
dokonaniu wpłaty lub potwierdzeniem z banku. Te informacje są niezbędne do 
odszukania i potwierdzenia wpłaty w naszym systemie płatności. Jeżeli te dane okażą 
się niewystarczające możemy poprosić Cię o dodatkowe dane. 

b) Potwierdzenie wpłaty zostanie przesłane w terminie miesiąca od przesłania prośby 
(wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami). 

c) Potwierdzenia nie są wystawiane po roku od dokonania wpłaty. 
d) Potwierdzenia nie są wystawiane w przypadku dokonania płatności BLIKiem. 

4.2. Facebook:  
a) Po dokonaniu wpłaty portal Facebook umożliwia pobranie potwierdzenie dokonania 

wpłaty. Takie potwierdzenie portal Facebook prześle także na adres e-mail podany 
na Twoim koncie na Facebooku.  

b) Fundacja nie wystawia potwierdzeń wpłat dokonanych za pośrednictwem portalu 
Facebook. 

5. Postanowienia końcowe 
5.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.  
5.2. Decydując się na korzystanie z systemu wplacam.wosp.org.pl lub wpłacając darowiznę na 

rzecz Fundacji za pośrednictwem portalu Facebook użytkownik akceptuje postanowienia 
Regulaminu.  

5.3. Informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych użytkowników 
dostępne są w polityce prywatności: https://www.wosp.org.pl/fundacja/wazne/polityka-
prywatnosci.  

5.4. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania - piszcie na adres: wplaty@wosp.org.pl - pomożemy! 

 

 

 

 


