Załącznik Nr 1
A. REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH
PODOPIECZNYCH
§1.
Środki pieniężne na rzecz Podopiecznego są rejestrowane na subkontach na stronie internetowej
Fundacji.
2.
Termin „subkonto" używany jest na określenie księgowego wyodrębnienia, dokonywanego przez
Fundację, środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.
3.
Aktualizowany stan subkont jest do 8 dni po rozliczeniu miesiąca kalendarzowego.
1.

1.

§2.
Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego mogą organizować we własnym zakresie
i własnymi środkami gromadzenie funduszy z wyłączeniem organizowania zbiórek publicznych.

2.

Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego zobowiązują się nie prowadzić
samodzielnie zbiórek publicznych (tj. zbiórek skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata przy
pomocy mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu) firmowanych swoim nazwiskiem, lecz stosować się
do Regulaminu gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego.

3.

Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego prowadzi Fundacja. Wpływy pieniężne z tego tytułu są
gromadzone na wyodrębnionym koncie bankowym i podlegają kontroli Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji stosownie do wydanej decyzji.

§3.
1.
Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być prowadzone poprzez:
a.
Indywidualne apele Podopiecznego bądź osób reprezentujących Podopiecznego kierowane do
z góry określonego adresata, o czym mowa w § 4.
b.
Zbiórki publiczne przy wykorzystaniu mediów, o czym mowa w § 5.
c.
Wpłaty 1 % podatku, o czym mowa poniżej w § 6.
2.
Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych są rozstrzygane na podstawie dowodów wpłat.

1.

§4.
Środki pieniężne pozyskiwane na rzecz Podopiecznego w wyniku indywidualnych apeli
kierowanych do z góry określonego adresata są gromadzone na koncie Fundacji w Banku
Spółdzielczym, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, pod nazwą:
Fundacja „Ogniwo”
ul. Towarowa 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
nr: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001
z dopiskiem: numer subkonta, nazwisko i imię Podopiecznego darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

2.

3.

Treść apeli Podopiecznego lub osób reprezentujących Podopiecznego musi być uprzednio
uzgadniana na piśmie z Fundacją „Ogniwo", zgodna z celami statutowymi Fundacji i dokumentacją
lekarską lub inną, znajdującą się w archiwum Fundacji.
Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego nie mogą gromadzić środków
pieniężnych, pozyskiwanych w wyniku indywidualnych apeli kierowanych do określonego adresata, na
prywatnych kontach bankowych, lecz jedynie na koncie Fundacji. Posługiwanie się w apelach kontem
bankowym innym niż udostępnione przez Fundację jest przestępstwem i podlega karze grzywny
zgodnie z art. 56 § 1 i §3 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeksu Wykroczeń.
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§5.
1. Zbiórki publiczne przy wykorzystaniu mediów o zasięgu ogólnopolskim prowadzi wyłącznie Fundacja
na wniosek Podopiecznego, osób reprezentujących Podopiecznego lub z własnej inicjatywy.

2.

Środki pieniężne pochodzące ze zbiórek publicznych są gromadzone na koncie Fundacji w Banku
Spółdzielczym, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, pod nazwą:
Fundacja „Ogniwo”
ul. Towarowa 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
nr: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001
z dopiskiem: numer subkonta, nazwisko i imię Podopiecznego zbiórka publiczna

3.

Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie w okresie, na jaki
Fundacja posiada zgodę wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4.

Fundacja może prowadzić ogólnopolskie zbiórki publiczne wyłącznie na cele wyszczególnione w
treści pisma MSWiA, przywołanego wyżej w § 5. ust. 3, o ile cele te są zgodne z aktualnymi potrzebami
Podopiecznego.

5.

Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, a środki pieniężne wpłacane
w walucie obcej są zamieniane w Banku Spółdzielczym na walutę polską.

6.

Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych na odrębnym koncie, wskazanym
w § 4 ust. 1, na rzecz Podopiecznego są przeksięgowywane na jego subkonto prowadzone przez
Fundację.

7.

Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być wydatkowane
jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.
1. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpłaty 1% podatku Fundacja przyjmuje wg
zasad ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr
96, poz. 873 z późn. zm.).
§7.
1.
W sprawach nieuregulowanych POROZUMIENIEM mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
i Kodeksu Rodzinnego.
2.

Nieprzestrzeganie przez którąkolwiek ze Stron ustaleń zawartych w POROZUMIENIU
powoduje możliwość jego wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu.

3.

W wypadku rozwiązania POROZUMIENIA zgromadzone na subkoncie Podopiecznego środki
pieniężne zostają rozdysponowane na cele statutowe Fundacji, przy czym środki zebrane w wyniku
zbiórki publicznej zostają wydatkowane zgodnie z decyzją MSWiA dotyczącą zbiórki publicznej.

Grażyna Fabian

Dariusz Kolorz

prezes Zarządu
Fundacji

wiceprezes Zarządu
Fundacji

……………………………………………
Podpis Podopiecznego
Rodzica lub innego prawnego opiekuna
Podopiecznego

