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Regulamin Gromadzenia Środków Pieniężnych
na Subkontach Podopiecznych
Fundacji "Spectrum Liberi"
(załącznik 1 do deklaracji przystąpienia do Programu Pomocy)

§1
Środki pieniężne na rzecz Podopiecznego są gromadzone na oddzielnych rachunkach
bankowych Fundacji. Termin “subkonto" jest używany do określenia księgowego
wyodrębnienia środków pieniężnych dokonywanego przez Fundację na rzecz
Podopiecznego.
§2
1. Podopieczny bądż osoby reprezentujące Podopiecznego mogą organizować we własnym
zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy z wyłączeniem organizowania zbiórek
publicznych.
2. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego prowadzi Fundacja. Wyżej wymienione środki
pieniężne z tego tytułu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym i podlegają
kontroli właściwego organu państwowego zależnie od wydanej decyzji.
§3
1. Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być prowadzone
wyłącznie poprzez:
a. indywidualne apele Podopiecznego bądż osób reprezentujących Podopiecznego kierowane
do z góry określonego adresata.
b. zbiórki publiczne przy wykorzystaniu mediów, o czym mowa w § 5.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygamy na podstawie dowodów
wpłat.
§4
Środki pieniężne pozyskiwane na rzecz Podopiecznego w wyniku indywidualnych apeli
kierowanych do z góry określonego adresata są gromadzone na rachunku bankowym
Fundacji:
MILLENIUM BANK, nr konta: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788
Fundacja "Spectrum Liberi"
41-500 Chorzów
ul. Powstańców 70/ 3
z dopiskiem: darowizna na rzecz " imię i nazwisko Podopiecznego"
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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, na podstawie uzyskanych pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek
publicznych.
2. Środki pieniężne pochodzące ze zbiórek publicznych gromadzone są na rachunku
bankowym Fundacji w Banku:

Millenium Bank, nr konta: 69 1160 2202 0000 0002 3726 1659

Fundacja "Spectrum Liberi"
41-500 Chorzów
ul. Powstańców 70/ 3
z dopiskiem: darowizna na rzecz " imię i nazwisko Podopiecznego"
§6
1. Fundacja może ponosić wszelkie koszty bezpośrednio na pisemny wniosek Podopiecznego
bądź osób reprezentujących Podopiecznego albo refundować koszty ponoszone przez
Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego, jeśli są one zgodne z treścią
Deklaracji oraz odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym
wynikającym z ustawy o rachunkowości.
2. Rachunki, faktury VAT i inne dowody potwierdzające poniesione koszty mogą być
refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy na odwrocie są podpisane i opisane przez
Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego, co do celowości poniesionych
kosztów i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
3. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów rachunków,
faktur i innych dowodów do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków
pieniężnych. Faktury i rachunki należy przesyłać wraz z „Zestawieniem kosztów” na adres
Fundacji.
4. W dokumentach potwierdzających wydatki należy jako płatnika wskazać Fundację oraz
podać numer subkonta, nazwisko i imię Podopiecznego.
5. Fundacja pokrywa koszty związane z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb
Podopiecznego, w postaci świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z pózn. zm.), w tym w
szczególności koszty związane z przeprowadzaniem operacji, leczeniem, rehabilitacją,
zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, poprawą bytu materialnego, rozwojem
intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w
tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun
środowiskowy itp.).
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6. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 50 zł.
7. Fundacja dokona wszelkich starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 7 dni
roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentów potwierdzających
wydatkowanie środków.

Zapoznałam/ -em się z regulaminem w dniu....................................podpis..............................

