Załącznik Nr 2 - Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkontach i refundacji kosztów

REGULAMIN
GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW
1. Strony zgodnie ustalają, iż Portal pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie za jego
pośrednictwem środków pieniężnych wyłącznie na leczenie, terapię i rehabilitację w treści Umowy
dzieci i młodzieży poniżej 26 roku życia. Środki te pochodzą z 1% podatku dochodowego
przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy ze wskazaniem celu szczegółowego zamieszczonego
w formularzu PIT oraz celowych wpłat darczyńców indywidualnych.
2. Środki pieniężne wpłacane przez indywidualnych darczyńców oraz właściwy Urząd Skarbowy ze
wskazaniem celu szczegółowego i zgromadzone przez Fundację od dnia aktywowania Profilu
subkonta Użytkownika do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy (przy czym, za dzień
zgromadzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji kwotą środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy na cel
szczegółowy oraz celowych wpłat indywidualnych darczyńców), mogą być przekazywane na rzecz
Użytkownika albo innym przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjenta
w formie refinansowania poniesionych przez nich kosztów na leczenie, terapie i rehabilitację
Beneficjenta wymienionych szczegółowo w treści Załącznika nr 3 – Wykaz kosztów refundowanych.
3. Strony zgodnie ustalają, iż Użytkownikowi oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom
prawnym Beneficjenta przysługuje prawo do kierowania zapytania o informacje o stanie
zgromadzonych Środków Pieniężnych pod adres e-mail: biuro@subkonto.org, pod warunkiem
wysłania zapytania z adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym lub innego adresu
osobiście potwierdzonego w Fundacji. Z tego samego adresu będą również przekazywane
Użytkownikowi bądź innym Przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjenta
informacje o stanie zgromadzonych Środków Pieniężnych. Fundacja zobowiązuje się przekazywać do
dnia 31 października każdego roku Użytkownikowi, w drodze korespondencji e-mail (na adres
e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym) informację o kwocie pozostałych do wykorzystania
zgromadzonych Środków Pieniężnych na rzecz danego Beneficjenta.
4. Użytkownik, ani żadna inna osoba, której Użytkownik umożliwił dostęp do profilu Użytkownika nie
może wskazywać prywatnych rachunków bankowych jako rachunku bankowego do wpłat Środków
Pieniężnych, pozyskiwanych za pośrednictwem Portalu subkonto.org oraz gromadzić na takich
rachunkach bankowych środków uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu subkonto.org lecz jedynie
na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym Fundacji.
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5. Gromadzenie środków pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji na rzecz Beneficjenta może
odbywać się poprzez celowe wpłaty indywidualnych darczyńców oraz wpłaty kwot 1% podatku na
wskazany cel szczegółowy, które Fundacja przyjmuje i wydatkuje wyłącznie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.).
6. Na podstawie informacji otrzymywanej z Urzędu Skarbowego o celu szczegółowym przeznaczenia
1% podatku wskazanym przez Przekazującego oraz wyciągów z rachunku bankowego Fundacji
wykazujących celowe wpłaty indywidualnych darczyńców Fundacja rozksięgowuje i dokonuje
rozliczenia pozyskanych Środków Pieniężnych na wskazane cele szczegółowe, w tym dla
Beneficjenta. Fundacja sporządza corocznie sprawozdanie z pozyskanych i wydatkowanych
środków.
7. Środki pieniężne zgromadzone za pośrednictwem Portalu mogą być przeznaczone wyłącznie na cele
zgodne z celami statutowymi Fundacji, w szczególności mogą być przeznaczone na terapię, leczenie
i rehabilitację Beneficjentów, w tym refundację poniesionych przez Użytkownika lub innego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego kosztów w tym zakresie.
8. Jednorazowa łączna kwota refundacji nie powinna być mniejsza niż 400 zł.
9. Faktury/rachunki przekazywane do refundacji przez Użytkownika bądź innych opiekunów prawnych
lub przedstawicieli ustawowych Beneficjenta nie mogą być starsze niż 3 miesiące.
10. Fundacja dopuszcza dokonanie zapłaty objętych fakturą/rachunkiem imiennym kosztów z tytułu
leczenia, terapii lub rehabilitacji Beneficjenta określonych w Załączniku nr 3 – Wykaz kosztów
refundowanych bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy, pod warunkiem, iż jednorazowy
koszt w tym zakresie objęty takimi dokumentami będzie stanowił kwotę powyżej 800 zł. W takim
przypadku Użytkownik bądź inny opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy Beneficjenta
zobowiązany jest złożyć odrębny wniosek (Wniosek o pokrycie kosztów- załącznik nr 5 Umowy)
i przedłożyć go wraz z pozostałymi dokumentami opisanymi w treści ust. 15 niniejszego załącznika w
terminie pozwalającym na dokonanie zapłaty zgodnie z fakturą/rachunkiem. Zapłata objętych taką
fakturą/ rachunkiem imiennych kosztów z tytułu leczenia, terapii lub rehabilitacji Beneficjenta
bezpośrednio na konto sprzedawcy nastąpi wyłącznie wtedy, gdy koszty przedstawione do
refundacji i ich wydatkowanie nie będą budziły wątpliwości, w tym pod względem rzetelności
i celowości. Środki pieniężne zgromadzone za pomocą Portalu będą wypłacane Użytkownikowi bądź
innym opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym Beneficjenta, którzy ponieśli
stanowiące przedmiot refinansowania wydatki na rzecz Beneficjenta jedynie w formie refundacji
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i wyłącznie wtedy, gdy koszty przedstawione do refundacji i ich wydatkowanie nie będą budziły
wątpliwości, w tym pod względem rzetelności i celowości.
11. Wypłata środków pieniężnych przez Fundację tytułem refundacji bądź pokrycia kosztów
stanowiących przedmiot następuje po weryfikacji i akceptacji zasadności dokonanego wydatku
przelewem na rachunek bankowy odpowiednio sprzedawcy bądź Beneficjenta albo Użytkownika lub
innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Beneficjenta, w postaci pokrycia
kosztów bądź refundacji (całkowitej lub częściowej) faktury VAT/rachunku, a wystawionej na
Fundację (zgodnie z danymi poniżej)
Dane do faktury:
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź
NIP: 726-24-48-604
12. Strony zgodnie ustalają, iż każda przesłana do refundacji bądź zapłaty bezpośrednio na rachunek
bankowy Sprzedawcy faktura VAT musi zawierać na odwrocie następujące informacje, naniesione
przez odpowiednio przez Użytkownika bądź innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego Beneficjenta:


imię i nazwisko Beneficjenta oraz numer nadany przez portal subkonto.org, na rzecz
którego są zbierane środki pieniężne za pośrednictwem Portalu,



opis informujący o celowości poniesionych kosztów,



czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Beneficjenta.

13. W celu uzyskania refundacji lub zapłaty kosztów bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy
Użytkownik bądź inny opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy Beneficjenta zobowiązany jest
przesłać na adres siedziby Fundacji następujące dokumenty:


potwierdzenie niepełnosprawności lub choroby dziecka (w formie aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności - nie dotyczy dzieci poniżej 1 roku życia lub zaświadczenia od lekarzaw przypadku dzieci do 1 roku życia), obowiązkiem opiekuna jest aktualizacja orzeczeń
o niepełnosprawności lub zaświadczeń o przewlekłej chorobie,
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wniosek o zwrot pieniędzy za opłaconą fakturę VAT/rachunek,



oryginał opłaconej faktury VAT/rachunek,



zalecenia specjalisty (lekarza, terapeuty, psychologa bądź pedagoga) do leczenia, terapii,
bądź rehabilitacji, która ma zostać zrefundowana przez Fundację;

14. W przypadku, gdy z wnioskiem o refundację objętych refundacją kosztów leczenia, terapii lub
rehabilitacji Beneficjenta bądź o zapłatę takich kosztów bezpośrednio na rachunek bankowy
sprzedawcy występuje nie Użytkownik, lecz inny przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny
Beneficjenta, warunkiem dokonania zwrotu lub zapłaty takich kosztów przez Fundację jest
uprzednie osobiste potwierdzenie przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
Beneficjenta swojej tożsamości oraz faktu sprawowania opieki prawnej lub bycia przedstawicielem
ustawowym w Fundacji.
15. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków
pieniężnych na rzecz danego Beneficjenta w każdym czasie w przypadku istotnego naruszenia
postanowień Umowy przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w gromadzeniu
środków pieniężnych na rzecz danego Beneficjenta, a w szczególności:
a. wskazania przez Użytkownika za pośrednictwem profilu Użytkownika lub Portalu
prywatnego rachunku własnego, Beneficjenta lub innej osoby trzeciej (w tym
któregokolwiek z przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych) do gromadzenia
środków pieniężnych na cele leczenia, terapii i rehabilitacji Beneficjenta pochodzących z 1%
podatku dochodowego przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy oraz celowych wpłat
darczyńców indywidualnych. Powyższe stosuje się także w sytuacji, gdy rachunek taki został
wskazany przez inną osobę, której Użytkownik umożliwił dostęp do swojego profilu
Użytkownika;
b. wykorzystywania środków pieniężnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym
w szczególności z celami statutowymi Fundacji;
c. przekazania Fundacji do refundacji lub zapłaty bezpośrednio na rachunek sprzedawcy
kosztów w rzeczywistości nie dotyczących stanowiących przedmiot refinansowania zgodnie
z Umową kosztów leczenia, terapii lub rehabilitacji Beneficjenta bądź niezgodnych z treścią
dokumentujących je faktur VAT/rachunków imiennych;
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16. W przypadku nie wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych za pośrednictwem Portalu
w poprzednim roku kalendarzowym, przez okres dwóch lat od przekazania informacji o ich
wysokości, zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt. 3 niniejszego regulaminu, bądź w przypadku
wystąpienia braków formalnych w dokumentach wskazanych w ust. 14 niniejszego paragrafu, środki
te mogą być wykorzystane przez Fundację na inne cele statutowe Fundacji.
17. Fundacja dopełni starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia
otrzymania przez Fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków.
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