
                          
                             REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY  

     Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II 
 
 
 

§ 1. 
Regulamin udzielania pomocy przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II, zwaną dalej „FUNDACJĄ” został 
opracowany przez Zarząd Fundacji w oparciu o Statut Fundacji. 
 

§ 2. 
Celem FUNDACJI jest niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych, w 
tym przede wszystkim obecnym i byłym pracownikom skarbowym oraz członkom ich rodzin, a także niesienie 
pomocy charytatywnej bądź udzielanie innej formy wsparcia w szczególnych przypadkach losowych.  
 

§ 3. 
FUNDACJA realizuje cele, o których mowa w § 2. niniejszego regulaminu prowadząc działalność o charakterze 
nieodpłatnym. 
 

§ 4. 
W pierwszej kolejności FUNDACJA udziela pomocy swoim Podopiecznym.  
 

§ 5. 
Aby ubiegać się o status Podopiecznego FUNDACJI należy wypełnić WNIOSEK dostępny w postaci elektronicznej 
na stronie internetowej FUNDACJI w zakładce POMOC i przesłać wniosek online wraz z wymaganymi 
załącznikami. Niepełne wnioski lub wnioski zawierające nieprawdziwe informacje nie będą rozpatrywane z 
przyczyn formalnych.  
 

§ 6. 
Wnioskodawcą może być pełnoletnia osoba potrzebująca pomocy lub opiekun prawny osoby potrzebującej 
pomocy, jeżeli ta jest niepełnoletnia lub nie może występować w swoim imieniu.  
 

§ 7. 
O przyznaniu statusu Podopiecznego FUNDACJI decyduje Zarząd Fundacji na podstawie analizy wniosku – 
prośby o przyjęcie do grona Podopiecznych FUNDACJI. 
 

§ 8. 
Osoba przyjęta do grona Podopiecznych FUNDACJI otrzymuje własny numer identyfikacyjny. 
 

§ 9. 
Status Podopiecznego FUNDACJI umożliwia Podopiecznemu pozyskiwanie środków finansowych na leczenie i 
rehabilitację poprzez: 
 

1. Odpis 1% KRS 0000039541    
Cel szczegółowy: Numer oraz imię i nazwisko Podopiecznego 

2. Darowizny przekazane na konto Fundacji Skarbowości nr  

83 1240 1183 1111 0000 1291 2865     
Tytułem: Darowizna – numer oraz imię i nazwisko Podopiecznego  

3. Darowizny online przekazane na konto Fundacji Skarbowości  
Tytułem: Darowizna – numer oraz imię i nazwisko Podopiecznego 

4. SMS-y przesłane na numer 72 601 o treści WSPIERAM. nr Podopiecznego  

5. Zbiórki na FB Fundacji Skarbowości im Jana Pawła II  
6. Kampanie i akcje dobroczynne dedykowane: Koncerty, Bale Dobroczynne, Kiermasze okolicznościowe, 

Kilogramy Dobra, Cegiełki i inne organizowane przez FUNDACJĘ lub pod patronatem FUNDACJI. 
 



§ 10. 
Jeżeli trudna sytuacja, o której mowa w § 2 regulaminu jest następstwem popełnionego przestępstwa lub 
naruszenia zasad etyki, w tym etyki zawodowej, przez osobę wnioskującą o pomoc lub potrzebującą pomocy, 
udzielenie pomocy przez FUNDACJĘ nie jest możliwe.  
 

§11. 
FUNDACJA w swoich działaniach kieruje się zasadą TY POMAGASZ NASZYM PODOPIECZNYM, MY DBAMY O 
CIEBIE, dlatego pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy przysługuje Podopiecznym w poniższej kolejności:  

1. Regularni Darczyńcy FUNDACJI /w pierwszej kolejności Darczyńcy, którzy najdłużej    
              wspierają Fundację regularnymi darowiznami lub aktywnie działają na rzecz FUNDACJI/.  

2. Pracownicy administracji skarbowej /w pierwszej kolejności z jednostek skarbowych,      w  których jest 
najwięcej Regularnych Darczyńców Fundacji/.  

3. Podopieczni FUNDACJI, którzy wymagają kontynuacji niezbędnego leczenia i rehabilitacji    
/w pierwszej kolejności Darczyńcy, którzy najdłużej wspierają FUNDACJĘ regularnymi darowiznami/.  

4. Pozostałe osoby.  
 

§12. 
FUNDACJIA zastrzega sobie prawo do informowania potencjalnych Darczyńców o sytuacji zdrowotnej lub 
losowej Podopiecznego, np. poprzez redagowanie i publikowanie apeli o pomoc lub informacji na temat 
aktualnej sytuacji zdrowotnej/losowej Podopiecznego. 

 
§ 13. 

Wszystkie środki finansowe, zgromadzone na koncie FUNDACJI pozostają własnością Fundacji, która jest 
jedynym organem uprawnionym do dysponowania tymi środkami.  
O przyznaniu środków finansowych dla poszczególnych Podopiecznych decyduje Zarząd Fundacji na podstawie 
analizy złożonego wniosku lub prośby dot. wsparcia kontynuacji leczenia oraz na podstawie załączonych 
dokumentów potwierdzających konieczność leczenia i/lub trudną sytuację zdrowotną, życiową lub losową 
Podopiecznego. 
 

§ 14. 
FUNDACJA jako Organizacja Pożytku Publicznego, przeznacza środki zebrane dla Podopiecznego wyłącznie na 
cele zgodne ze statutem FUNDACJI, tj. na dofinansowanie udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji 
lub wsparcie w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji życiowej lub losowej Podopiecznego.  
 

§ 15. 
Zarząd FUNDACJI może podjąć decyzję o wykreśleniu Podopiecznego z grona osób potrzebujących pomocy, 
jeżeli: 

1. Podopieczny nie poinformuje FUNDACJI o stanie swojego zdrowia w okresie 2 lat 
2. Przedłożona dokumentacja nie odzwierciedla trudnej sytuacji zdrowotnej, życiowej lub losowej 

Podopiecznego, na którą Podopieczny się powołuje. 
3. Dokumenty przedłożone przez Podopiecznego są niezgodne ze stanem faktycznym.  

4. Podopieczny zataił fakt wyleczenia i nie poinformował o tym FUNDACJI.  
 

 
§ 16. 

W przypadku wykreślenia Podopiecznego z grona osób potrzebujących pomocy lub w przypadku śmierci 
Podopiecznego decyzją Zarządu Fundacji zgromadzone środki finansowe dla Podopiecznego mogą zostać 
przeznaczone:  

1. Na rzecz rodziny Podopiecznego.  

2. Na rzecz innych, ciężko chorych Podopiecznych Fundacji.  

3. Na inne cele zgodne ze statutem Fundacji.  
 

§ 17. 
Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji, co do celowości poniesionych kosztów wynikających ze 
złożonego wniosku może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z grona Podopiecznych lub 
wstrzymaniem przekazania środków albo koniecznością zwrotu udzielonej pomocy finansowej.  



 
 

§ 18. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych/RODO FUNDACJA nie udziela informacji 
dotyczących danych osobowych osób przekazujących Darowizny na rzecz Podopiecznych, chyba że Darczyńca 
zdecydował inaczej i złoży stosowne oświadczenie.  
 

§ 19. 
Podopieczny lub opiekun prawny Podopiecznego zobowiązany jest przynajmniej raz w roku do uzupełniania 
dokumentacji oraz przekazywania aktualnych danych i informacji dotyczących stanu zdrowia lub informujących 
o wyleczeniu lub zmianie sytuacji losowej, itp.  
 

§ 20. 
Podopieczny lub opiekun prawny Podopiecznego zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania 
FUNDACJI o wszelkich zmianach adresu do korespondencji, adresu e-mail,        nr telefonu do kontaktu. 
 

§ 21. 
Podopieczny lub Opiekun prawny Podopiecznego zobowiązany jest do przesłania, przynajmniej raz w roku, 
aktualnej fotografii, która zostanie przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Fundacji, w social 
mediach i/lub materiałach promocyjnych w celu gromadzenia środków finansowych i/lub prowadzenia 
Kampanii Dobroczynnych na rzecz Podopiecznego.  
 

§ 22. 
Obowiązek podatkowy spoczywa po stronie obdarowanego – Podopiecznego. 
 

§ 23. 
Fundacja zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginałów przesłanych dokumentów, zaświadczeń, faktur i 
rachunków, które Podopieczny jest zobowiązany przedłożyć do kontroli.  
 

§ 24. 
Zarząd Fundacji, mimo złożenia kompletnego wniosku, może odmówić udzielenia pomocy bez podania powodu 
odmowy.  
 

§ 25. 
O formie, zakresie, terminie i sposobie rozliczania udzielanych świadczeń decyduje Zarząd Fundacji w oparciu o 
analizę sytuacji zdrowotnej podopiecznego oraz bieżących możliwości FUNACJI. 
 

§ 26. 
Złożenie Wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych FUNDACJI jest równoznaczne z zapoznaniem się i 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
 
 


