REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA SUBKONTACH PODOPIECZNYCH.
&1
Podopieczny rodzice lub opiekunowie są zobowiązani organizować we własnym zakresie i własnymi
środkami gromadzenie funduszy w ramach indywidualnych apeli kierowanych bezpośrednio do z góry
określonego adresata.
&2
Osoby wyrażające wolę założenia subkonta w naszej Fundacji nie mogą być podopiecznymi innych
organizacji i stowarzyszeń zajmujących się podobną działalnością.
&3
Za prowadzenie subkonta pobierana jest opłata w wysokości 15% od wpływu środków na konto
podopiecznego, rozliczane zawsze na koniec miesiąca kalendarzowego. Przeznaczone są one na cele
statutowe Fundacji oraz inne pośrednio związane z tą działalnością.
&4
Osoby podpisujące Porozumienie zobowiązują się nie prowadzić samodzielnie zbiórki publicznej (tj.
zbiórki skierowanej do bliżej nieokreślonego adresata przy pomocy mediów, prasy, radia, telewizji i
Internetu), bowiem zbiórki publiczne można przeprowadzać wyłącznie w sposób i trybie określonym
w Ustawie o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933r oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003r w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek
publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r Nr 199, poz. 1947).
&5
Wyżej wymienione przepisy nie mają zastosowania m.in. do:
a. zbiórek przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są
przeprowadzane w miejscach publicznych,
b. do zbiórek przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób „znajomych osobiście
przeprowadzającym zbiórkę",
c. zbiórek wśród młodzieży w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia
władz szkolnych,
d. zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się
na podstawie pozwolenia stosownego urzędu.
e. ze zbiórek indywidualnych apeli podopiecznego.
&6
Zbiórki publiczne mogą być prowadzone w każdej walucie. Wpłacana waluta zamieniana jest w banku
na walutę polską.
&7
Środki pieniężne pochodzące ze zbiórek publicznych np. z 1% są gromadzone na koncie bankowym
Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego z dopiskiem: darowizna na rzecz: imię i nazwisko
podopiecznego.
&8
Zbiórki publiczne na rzecz podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie w czasie i miejscu, na
jaki Fundacja posiada zgodę wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

&9
Treść apeli podopiecznego musi być uprzednio uzgadniana na piśmie z Fundacją Dla Osób z Urazem
Rdzenia Kręgowego i zgodna z dokumentacją lekarską lub inną, znajdującą się w archiwum Fundacji.
Apel do nieokreślonego adresata (&4) zamieszcza tylko Fundacja, a koszty pokrywane są ze środków
zebranych na subkoncie.
& 10
Refundacji mogą podlegać wydatki poniesione na:
a.
b.
c.
d.

zakup lekarstw i środków medycznych,
rehabilitacje podopiecznego
zakup sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza
nocleg podopiecznego, oraz, jednego z rodziców lub opiekunów towarzyszących mu w
szpitalu bądź na turnusie rehabilitacyjnym, na którym wymagana jest obecność takowej
osoby,
e. transport podopiecznego do i z placówki leczącej, w tym transport opiekuna,
który podróżuje wraz z podopiecznym,
f. dofinansowanie do pomocy naukowych: komputerów, programów, map, atlasów itp.
g. zakup znaczków, kopert, pocztówek, kserokopii dokumentów przeznaczonych na zbiórkę
funduszy przez Podopiecznego.
& 11
Wszelkie inne wydatki nie uwzględnione w & 10 mogą być refundowane na wyłączną prośbę
Opiekuna po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.
& 12
1. Podopieczny, Opiekun przyjmuje do wiadomości, że wyżej wymienione koszty (&10)
zakupu leków, leczenia podopiecznego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i inne nie
wymienione mogą być sfinansowane wyłącznie do wysokości kwoty aktualnie znajdującej
się na subkoncie podopiecznego.
2. Zwrot poniesionych kosztów dokonywany jest w terminie do 14 dni od złożenia
prawidłowo opisanych i podpisanych dokumentów.
3. Z subkonta nie będą pokrywane wydatki nieudokumentowane. Fundacja może również
odmówić wykonania operacji finansowej na subkoncie podopiecznego, jeśli przedstawione
faktury VAT lub wyjaśnienia budzą wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności
wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości.
4. Refundacji podlegają faktycznie poniesione koszty rzeczy wymienionych w & 10, potwierdzone
fakturą lub rachunkiem.
5. Honorowane będą rachunki, faktury VAT z danego roku kalendarzowego - zgodnie
z rokiem obrotowym w rachunkowości.
6. Refundacja może być dokonana tylko po uprzednim wypisaniu karty zestawienia
wydatków i przesłaniu oryginałów faktur VAT.
7. Decyzję o przyznaniu refundacji w oparciu o niniejszy Regulamin podejmuje
Zarząd Fundacji.
8. Nabywcą faktury VAT winna być Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Ogrodowa 10/2 NIP 599-28-24-579, z wyszczególnieniem
imienia i nazwiska podopiecznego.
& 13
Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygamy na podstawie
dowodów wpłat.
& 14
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Podopiecznego, rodziców
lub opiekunów przekraczające stan subkonta.
& 15
Podopieczny zobowiązany jest raz do oku złożyć aktualizację dokumentów o stanie zdrowia
od lekarza prowadzącego oraz przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Dotyczy to
tych dokumentów, które tracą swoją ważność. W razie niedopełnienia formalności dana osoba może
stracić status Podopiecznego naszej Fundacji. Terminem tym może być termin upływu orzeczenia o
niepełnosprawności bądź też data podpisania Porozumienia.
& 16
Nieprzestrzeganie przez którąkolwiek ze Stron ustaleń zawartych w POROZUMIENIU
i nie zgodnych z Regulaminem powoduje możliwość jego wypowiedzenia z zachowaniem
jednomiesięcznego terminu.
& 17
W przypadkach zdarzeń losowych (np. śmierci Podopiecznego), środki zgromadzone
na subkoncie, a niewykorzystane przeznaczone zostaną na cele statutowe Fundacji.
& 18
W sprawach nieuregulowanych POROZUMIENIEM mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Kodeksu Rodzinnego rozstrzygane przez Sąd w Gorzowie Wlkp.
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