Załącznik
numer2doPorozumieniaoobjęciuPodopiecznegoopiekąFundacji
REGULAMINGROMADZENIAŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHNASUBKONTACH
PODOPIECZNYCH
§1.
1. Podopiecznym Fundacji „ROSA” z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472 (dalej: „Fundacja”), może być osoba
fizyczna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej bądź osoba ciężko chora, a także poszkodowana w
wyniku doznanych urazów i chorób, która zawarła samodzielnie lub za
pośrednictwem Opiekuna Podopiecznego Porozumienie o objęciu Podopiecznego
opiekąFundacji.
2. Za osobę poszkodowaną w wyniku doznanych urazów i chorób uznaje się osobę, która
utraciła sprawność ruchową, słuch lub wzrok na skutek doznanego urazu bądź
przebytejchoroby.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji bądź osoba upoważniona
przez Zarząd może zdecydować o objęciu danej osoby opieką Fundacji pomimo braku
spełnieniawarunkówwskazanychwust.1powyżej.
4. Środki pieniężne na rzecz Podopiecznego są gromadzone na rachunku bankowym
Fundacji.
5. Termin „subkonto” oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych
przeznaczonych dla danego Podopiecznego, dokonane na rachunku bankowym
Fundacji.
§2.
1. Podopieczny bądź Opiekunowie Podopiecznego mogą we własnym zakresie organizować
gromadzenieśrodkówpieniężnych.
2. Podopieczny bądź Opiekunowie Podopiecznego zobowiązują się stosować się do
postanowieńniniejszegoRegulaminu.
§3.
1. Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być prowadzone
poprzez:
a) apele przygotowywane przez Podopiecznego bądź Opiekunów Podopiecznego,
kierowanedoindywidualnego
adresata,oczymmowaponiżejw§4,
b) zbiórkipubliczne,oczymmowaponiżejw§5,
c) wpłatyztytułuodpisu1%podatku,oczymmowaponiżejw§6.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych są rozstrzygane przez Fundację na
podstawie
dowodówwpłat.
§4.

1. Środki pieniężne pozyskiwane na rzecz Podopiecznego w wyniku apeli skierowanych do
indywidualnego adresata są gromadzone na koncie Fundacji w Banku Alior Bank SA,
OddziałWrocław,zgodniezdanymi:
Fundacja„Rosa”
ul.Ołtaszyńska7
53-010Wrocław
nr:25249000050000460033975293
tytułem: indywidualna nazwa subkonta składająca się zazwyczaj z imienia nazwiska oraz
nr
podopiecznego,
2. Treść apeli Podopiecznego lub Opiekunów Podopiecznego musi być przed ich
upublicznieniem uzgodniona z Fundacją w formie elektronicznej, poprzez przesłanie
swojego zgłoszenia za pomocą formularza zamieszczonego na stronie
http://pomagacie.pl/utworz-zbiorke/. Zbiórka musi być zgodna z celami statutowymi
Fundacji i stanem faktycznym dotyczącym sytuacji zdrowotnej i materialnej
Podopiecznego w oparciu o dokumentację, umożliwiającą zweryfikowanie tych
okolicznościprzezFundację.
3. Podopieczny lub Opiekun Podopiecznego wyraża zgodę na korektę nadesłanych treści
apeli
iakceptujenaniesioneprzezFundacjęzmiany.
§5.
1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym
na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których
mowa w art. 4 ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817i 1948oraz z 2017
r. 
poz.60i 573),oraznacelereligijne.
2. Fundacja prowadzi zbiórki publiczne wyłącznie na wniosek Podopiecznego,
OpiekunówPodopiecznegolubzwłasnejinicjatywy.
3. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie w
okresie, na jaki Fundacja posiada zgodę wydaną przez Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji i wyłącznie na cele wyszczególnione w treści zgody. Wpływy pieniężne z
tego tytułu są gromadzone na wyodrębnionym koncie bankowym i podlegają kontroli
MinisterstwaAdministracjiiCyfryzacjistosowniedowydanejdecyzji.
4. Zbiórki publiczne prowadzone przez Fundację mogą być prowadzone tylko w walucie
polskiej, a środki pieniężne wpłacane w walucie obcej są zamieniane w banku na
walutępolską.
5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zbiórki publiczne prowadzone bez jej
udziału przez Podopiecznego bądź Opiekunów Podopiecznego. Organizowanie lub
przeprowadzanie zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub niezgodnie ze
zgłoszeniem jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, a także może wiązać się z
przepadkiem środków uzyskanych w toku zbiórki na podstawie art. 56 §1 oraz §3
kodeksuwykroczeńtj.zdnia3lipca2015r. (Dz.U.z2015r.poz.1094).
§6.
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000207472). Wpłaty z tytułu
odpisu 1% podatku Fundacja przyjmuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.
1817i 
1948orazz2017r. poz.60i 573).

§7.
W
przypadku:
a. rozwiązaniaPorozumieniaoobjęciuPodopiecznegoopiekąFundacji,
b. śmierciPodopiecznegobądźznacznejpoprawyjegosytuacjizdrowotnej,powodującej
utratęstatusuPodopiecznego
wrozumieniu§1niniejszegoregulaminu,albo
c. niezłożenia wniosku o wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie
Podopiecznego w terminie 3 lat od dokonania wpłaty na subkonto bądź w przypadku
wpłat pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w
terminie 3 lat od zaewidencjonowania środków pieniężnych na subkoncie
Podopiecznego,
zgromadzone na subkoncie środki pieniężne zostają rozdysponowane na cele
statutoweFundacji.
§8
Wszelkie uwagi, informacje i zapytania dotyczące gromadzenia środków na subkoncie należy
kierować droga mailową na adres kontakt@pomagacie.pl, z podaniem w tytule maile numeru
ewidencyjnegoPodopiecznego.
§9
Niniejszy
Regulaminobowiązujeod01.11.2017r.

