Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1%
dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
„Tęcza” (zwany dalej Stowarzyszeniem) może otworzyć indywidualne subkonto –
konto celowe na rzecz Podopiecznego Stowarzyszenia.
2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych
dla danego Podopiecznego.
3. Podstawą otwarcia indywidualnego subkonta jest pisemny wniosek osoby
zainteresowanej, którą może być Podopieczny Stowarzyszenia (osoba niewidoma
lub słabowidząca) lub osoba reprezentująca jego interesy (opiekun prawny/rodzic
– członek Stowarzyszenia lub opiekun faktyczny – zwani w dalszej części
niniejszego Regulaminu opiekunami) lub inny beneficjent usług Stowarzyszenia.
Za opiekuna faktycznego w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę
sprawującą faktyczną opieką nad Podopiecznym, reprezentującą jego interesy, o
ile jest to inna osoba inna niż opiekun prawny lub gdy Podopieczny nie posiada
opiekuna prawnego.
4. Regulamin niniejszy dotyczy gromadzenia i dysponowania środkami pochodzącymi
z wpłat 1% pochodzącego od osób fizycznych dokonanych w rozliczeniach
rocznych

podatku

PIT

dokonanych

na

subkonto

prowadzone

na

rzecz

Podopiecznego. Kwoty otrzymane z tego tytułu są własnością Stowarzyszenia,
które jest wyłącznym dysponentem otrzymanych środków.
5. Środki finansowe, są przyjmowane przez Stowarzyszenie zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.).
6. Wszelkie wątpliwości związane z zakwalifikowaniem konkretnej kwoty na
subkonto Podopiecznego będą rozstrzygane na podstawie dowodów wpłat i
informacji pokazanych w tym zakresie przez urząd skarbowy.

7. Środki finansowe zgromadzone na subkoncie mogą być wykorzystane wyłącznie
na cele działalności pożytku publicznego, w tym na następujące cele:
a. leczenie Podopiecznego, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, w
tym: zakup leków, opiekę medyczną, usługi medyczne, pielęgnacyjne;
b. rehabilitację Podopiecznego, w tym: usługi rehabilitacyjne, zakup sprzętu
rehabilitacyjnego;
c. dojazd Podopiecznego na rehabilitację do ośrodków prowadzonych przez
Stowarzyszenie;
d. pobyt Podopiecznego w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-leczniczych
prowadzonych przez Stowarzyszenie, w tym: koszt posiłków, koszt usług
pielęgnacyjnych oraz innych form pomocy/opieki oferowanych w w/w
placówkach związanych z leczeniem, rehabilitacją, edukacją i opieką nad
Podopiecznym;
e. udział Podopiecznego w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez
Stowarzyszenie;
f. inne świadczenia i usługi, które wynikają z treści ustawy o z dnia
12.03.2004r. o pomocy społecznej, a które może lub powinien otrzymywać
Podopieczny w związku ze swoją chorobą/niepełnosprawnością, będących
jednocześnie celem działania Stowarzyszenia, a których poniesienie
zaakceptuje Zarząd Stowarzyszenia.
8. Do założenia subkonta dla wpłat 1% konieczne jest złożenie następujących
dokumentów:
a. wniosku o otwarcie subkonta (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu),
b. zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę/niepełnosprawność
Podopiecznego, dla którego zakładane jest subkonto, o ile takie
zaświadczenie nie znajduje się a aktach Stowarzyszenia,
c. pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, konieczne do
prowadzenia subkonta,

d. podpisanego Regulaminu - co oznacza zobowiązanie Podopiecznego lub
jego opiekuna do jego przestrzegania.
9. Otwarcie subkonta następuje po otrzymaniu przez Stowarzyszenie dokumentów
opisanych powyżej.
10. Stowarzyszenia prowadzi subkonto wg poniższych zasad:
a. imiennie - pod imieniem i nazwiskiem Podopiecznego,
b. jawnie - wpisuje i udostępnia Podopiecznemu lub jego opiekunowi
informacje: o darczyńcach, kwotach przekazanych, datach wpłat oraz
kwotach faktur dokumentujących wypływ środków z subkonta,
c. bez oprocentowania.
11. Stowarzyszenie przeznacza 10% sumy uzyskanej z wpłat 1% dotyczących
konkretnego

Podopiecznego

na

działalność

pożytku

publicznego

wspólną

wszystkim podopiecznym.
12. Informację o stanie subkonta Podopieczny lub jego opiekun może otrzymać po
złożeniu pisemnego wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia jego złożenia.
13. Zgromadzone na subkoncie środki finansowe są dostępne dla Podopiecznego lub
jego opiekuna na podstawie następujących dokumentów dostarczonych do
Stowarzyszenia:
a. oryginału faktury (rachunku) obejmującej wyłącznie wydatki podlegające
finansowaniu z subkonta, zgodnie z punktem 6, wystawionej na
Stowarzyszenie, która w uwagach musi mieć zamieszczone imię i nazwisko
Podopiecznego. Faktura (rachunek) musi być opisana przez Podopiecznego
lub jego opiekuna (np. „środki medyczne z tej faktury odebrałam i
przeznaczyłam na leczenie - imię i nazwisko Podopiecznego”),
b. oryginału innego dokumentu niż opisany w ust. a) (np. biletu za przejazd
komunikacyjny, itp.) potwierdzającego poniesienie wyłącznie wydatku
podlegającego finansowaniu z subkonta, zgodnie z punktem 6. Dokument
powinien być opisany przez Podopiecznego lub jego opiekuna.

c. pisemnego wniosku o wypłatę środków z subkonta w oparciu o dokumenty
wymienione pod lit. a i b (wzór wniosku o wypłatę środków z subkonta
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
14. Wypłata środków z subkonta następuje po dokonanej przez Stowarzyszenie
weryfikacji złożonych dokumentów. Stowarzyszenie jest uprawnione, przed
wypłatą

środków,

do

zażądania

od

Podopiecznego

lub

jego

opiekuna

dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień umożliwiających sprawdzenie, czy
wydatkowane środki objęte wnioskiem o refundację z subkonta zostały
przeznaczone na cele wskazane w punkcie 6.
15. Środki finansowe z subkonta są przesyłane przez Stowarzyszenie po ich akceptacji
bezpośrednio na konto wystawcy faktury (rachunku) lub przelewem na konto
Podopiecznego lub jego opiekuna. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
Podopieczny (lub jego opiekun) może zwrócić się o refundację ponoszonych
kosztów w gotówce.
16. Termin uruchomienia środków z subkonta nastąpi nie później niż po 14 dniach od
dnia złożenia kompletu dokumentów przez Podopiecznego lub jego opiekuna.
17. Dopuszcza się możliwość dobrowolnego przekazania przez Podopiecznego lub
jego opiekuna części lub całości środków zgromadzonych na subkoncie na
realizację celów statutowych Stowarzyszenia lub fundusze celowe utworzone
przez Stowarzyszenie, np. na sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
pomocy czy urządzeń medycznych wykorzystywanych przez wielu podopiecznych
Stowarzyszenia.
18. W przypadku gdy Podopieczny lub inny beneficjent usług Stowarzyszenia
zaprzestanie korzystania z pomocy Stowarzyszenia lub gdy osoba reprezentująca
jego

interesy

(opiekun

prawny/rodzic)

zaprzestanie

być

członkiem

Stowarzyszenia, niewykorzystane środki finansowe z prowadzonego dla niego
subkonta

mogą

zostać

wykorzystane

na

realizację

celów

statutowych

Stowarzyszenia lub fundusze celowe prowadzone przez Stowarzyszenie.

19. W przypadku pisemnie potwierdzonej rezygnacji Podopiecznego lub jego opiekuna
z dalszego prowadzenia subkonta, zebrane środki zostaną przeznaczone na
realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
20. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony. Zmiany w jego
brzmieniu mogą być wprowadzone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, o których
Podopieczni posiadający subkonta lub osoby ich reprezentujące zostaną
poinformowani w możliwie najskuteczniejszy sposób (pisemna informacja
przekazana osobiście zainteresowanym, wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
zamieszczenie informacji na stronie internetowej).
21. W przypadku nie wykorzystania przez Podopiecznego/jego opiekuna prawnego
środków zgromadzanych na subkoncie przez okres trzech lat od dnia ich wpływu
na

rachunek

prowadzony przez

Stowarzyszenie, zebrane środki zostaną

przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, o ile Podopieczny
lub jego opiekun nie zadeklaruje potrzeby wykorzystania środków w późniejszym
terminie.

Regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Tęcza” nr 120/13/2013 z dnia
18.02.2013.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

Załącznik nr 1
do Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1%
dla Podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

Wniosek o otwarcie subkonta
dotyczącego wpłat 1%

Niniejszym wnioskuję o otwarcie subkonta, umożliwiającego dokonywanie darowizn
finansowych na rzecz:

………………………………………………..

W związku z powyższym oświadczam, że:
1)

zapoznałem

się

regulaminem

prowadzenia

indywidualnego

konta

dla

Podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących „Tęcza” i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
2)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenia
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

W załączeniu składam:
1) …………………………………………………..
2)…………………………………………………….
3)…………………………………………………….

…………………………………………..……………………………..
(data i podpis Podopiecznego lub jego opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2
do Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1%
dla Podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
Wniosek o wypłatę środków z subkonta

Niniejszym wnoszę o wypłatę następujących środków z subkonta, prowadzonego na
rzecz ………………………………………………..
W załączeniu niniejszego wniosku przedkładam:
1) ………………………………………………….. na kwotę …………………….PLN
2)……………………………………………………. na kwotę …………………….PLN
3)……………………………………………………. na kwotę …………………….PLN
Wyżej wymienione kwoty*:
1) zostały w całości zapłacone na rzecz osób wskazanych w przedłożonych
dokumentach, w związku z tym proszę o ich przelanie na mój rachunek bankowy nr
……………………………………………………………..…..
2) nie zostały zapłacone, w związku z tym proszę o ich przelanie bezpośrednio na
rachunek bankowy wskazany w tych dokumentach na rzecz opisanego w nich
odbiorcy,
3) …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………..……………………………..
(data i podpis Podopiecznego lub jego opiekuna prawnego)

* właściwy sposób rozliczenia wypełnić zaś niepotrzebne skreślić

