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Regulamin realizacji dotacji w 

Wirtualnym Zarządzie Transportu 

Miejskiego 

§1 Pojęcia 

1. Dotacja – dobrowolna, nieodpłatna i bezzwrotna wpłata na rzecz pomocy w 

utrzymaniu i działaniu Wirtualnego Zarządu Transportu Miejskiego. 

2. Wpłacający – osoba przeznaczająca dotację na ww. cel. 

3. vZTM – inaczej, Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego. 

4. Panel zarządzania – system teleinformatyczny, który służy do zarządzania bazą 

danych vZTMu, działający pod adresem: panel.vztm.pl. 

5. Repozytorium – baza plików udostępnionych członkom vZTMu. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji dobrowolnych dotacji na rzecz 

Wirtualnego Zarządu Transportu Miejskiego, działającego pod adresem: 

www.vztm.pl. 

2. Odbiorcą wszelkich dotacji jest Administrator vZTMu – Jakub Kasperek, email: 

jakub@vztm.pl 

3. Korzystanie z dokonywania dotacji jest możliwe jedynie przy spełnieniu minimalnych 

wymogów systemu teleinformatycznego vZTMu u wpłacającego (przeglądarka z 

obsługą ciasteczek i JavaScript). 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do odmowy 

realizacji dotacji w przypadku gdy wpłacający nie ukończył 18 roku życia. 

5. Regulamin jest dostępny jawnie do wglądu. 

§3 Dotacje 

1. Dotacja jest dobrowolną wpłatą jednorazową. 

2. Wysokość dotacji określana jest w panelu zarządzania, w oknie szczegółów dotacji, 

tam wobec czego ona obowiązuje.  

3. Dokonaną dotację przypisuje się do konta użytkownika w systemie vZTM. 
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4. Ustala się następujące metody płatności: 

a. Przelew – wykonywany za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, 

placówki bankowej lub przekazu pocztowego, 

5. Administrator, zobowiązany jest do realizacji nagrody w ramach podziękowania za 

dokonaną wpłatę w terminie nie większym niż 1 dzień od dnia zaksięgowania wpłaty. 

6. Obowiązujące nagrody są określane w drodze rozporządzenia Prezesa Wirtualnego 

Zarządu Transportu Miejskiego. 

7. Wpłacający zyskuje dostęp do ukrytego repozytorium (zwanego dalej: „repozytorium 

premium”), niedostępnego dla zwykłego użytkownika. 

8. Aby dokonać dotacji, wpłacający musi być członkiem Wirtualnego Zarządu Transportu 

Miejskiego.  

9. Administrator oraz vZTM nie ponoszą odpowiedzialności za proces dokonywania 

wpłat. 

10. W przypadku gdy pracownik posiadający tytuł Patrona postanowi się zwolnić lub 

zostanie zwolniony/zwolniony dyscyplinarnie, traci tytuł Patrona a wraz z nim 

wszelkie korzyści i nagrody płynące z tego tytułu. 

§4 Proces dokonywania dotacji 

1. Wpłacający, po podjęciu decyzji o chęci dokonania dobrowolnej wpłaty, loguje się do 

panelu zarządzania.  

2. Na odpowiedniej stronie, wpłacający identyfikuje informacje i szczegóły dot. swojej 

dotacji: 

a. W przypadku przelewu – wpłacający pobiera: numer rachunku bankowego, na 

który należy wykonać przelew, imię i nazwisko odbiorcy, wymagany tytuł 

przelewu, wymaganą kwotę przelewu. 

3. Wpłacający dokonuje płatności: 

a. W przypadku przelewu – dokonuje przelewu na podstawie danych pobranych 

w § 4, pp. 2, ust. A. 

4. Wpłacający oczekuje na realizację płatności: 

a. W przypadku przelewu – oczekuje od 1 do 2 dni roboczych na zaksięgowanie 

wpłaty. Zgodnie z § 3, pp. 5, Administrator ma obowiązek aktywować na 

koncie wpłacającego nagrody wymienione w § 3, pp. 6 i 7. 
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§5 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego opublikowania. 

2. Zarząd vZTM ma prawo do modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Prezes vZTM ma obowiązek poinformować wszystkich członków vZTM o dokonanych 

zmianach w niniejszym regulaminie. 

Dokument sporządzony 

przez  

Wirtualny Zarząd Transportu 

Miejskiego  

 

/-/ 

Piotr Czarnecki [A-001] 

Administrator Wirtualnego Zarządu 

Transportu Miejskiego 

Dokument zatwierdzony przez  

Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego  

 

Przemysław Podracki [P-000] 

Prezes Wirtualnego Zarządu Transportu Miejskiego 

Dokument zatwierdzony przez  

Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego  

 

/-/ 

Jakub Kasperek [A-000] 

Administrator Wirtualnego Zarządu Transportu 

Miejskiego 


