
 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PODOPIECZNYM 

Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II 

 

§ 1. 

Regulamin udzielania pomocy przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II, zwaną dalej FUNDACJĄ, 

opracowany został w oparciu o statut Fundacji. 

FUNDACJA jest organizacją pozarządową non-profit posiadającą status Organizacji Pożytku 

Publicznego na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. 

FUNDACJA jako Organizacja Pożytku Publicznego, która zarządza środkami publicznymi, podlega 

kontroli przez właściwe organy państwa, a środki wydatkowane przez FUNDACJĘ podlegają 

weryfikacji przez podmioty nadzorujące wydatkowanie tych środków. 

 

§ 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. 

1. FUNDACJA udziela pomocy wyłącznie Podopiecznym FUNDACJI, na cele które są ściśle 

związane z sytuacją stanowiącą podstawę złożenia WNIOSKU O POMOC i nie budzą 

wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania 

2. FUNDACJA refunduje przede wszystkim koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, zakupem 

lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym zalecanym przez 

osoby kompetentne – lekarza prowadzącego, rehabilitanta, psychologa, terapeutę oraz inne 

koszty ze względu na szczególne przypadki losowe. 

 

§ 5. 

Osobą wnioskującą o pomoc /WNIOSKODAWCĄ może być: 
1. Pełnoletnia osoba potrzebująca pomocy 
2. Opiekun prawny osoby potrzebującej pomocy, jeżeli ta jest niepełnoletnia 
3. Pełnomocnik osoby pełnoletniej, jeżeli ta nie może sama występować w swoim imieniu.  



 
§ 6. 

 
Aby ubiegać się o status Podopiecznego FUNDACJI należy wypełnić online WNIOSEK O POMOC 
dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej FUNDACJI w zakładce POMOC:                  
Jak otrzymać pomoc? /fundacjaskarbowosci.pl/wniosek-o-pomoc/ i przesłać online wraz z 
wymaganymi załącznikami, przy czym niepełne wnioski lub wnioski zawierające nieudokumentowane 
informacje nie są rozpatrywane z przyczyn formalnych.  

 
§ 7. 

 
O przyznaniu statusu Podopiecznego FUNDACJI decyduje Zarząd Fundacji na podstawie analizy 
WNIOSKU O POMOC, przy czym Zarząd Fundacji może podjąć decyzję odmowy przyjęcia danej osoby 
do grona Podopiecznych FUNDACJI bez konieczności podania przyczyny odmowy. 
 

§ 8. 
 
Osoba przyjęta do grona Podopiecznych FUNDACJI otrzymuje własny, unikalny numer identyfikacyjny 
ID, który umożliwia księgowanie środków finansowych przekazywanych na rzecz Podopiecznego, przy 
czym automatyczny system CRM księguje wyłącznie darowizny i środki z 1% na rzecz Podopiecznego, 
które zawierają unikalny numer identyfikacyjny ID Podopiecznego. Środki finansowe przekazywane 
na rzecz Podopiecznego, które nie zawierają unikalnego numeru identyfikacyjnego,                               
ID Podopiecznego, są automatycznie księgowane na konto główne Fundacji. 
 

§ 9. 
 
Status Podopiecznego FUNDACJI umożliwia Podopiecznemu pozyskiwanie środków wyłącznie             

w związku z sytuacją stanowiącą podstawę złożenia wniosku.  

 

§ 10. 
 
Status Podopiecznego FUNDACJI umożliwia Podopiecznemu pozyskiwanie środków poprzez: 

1. Odpis 1% KRS 0000039541  https://fundacjaskarbowosci.pl/projekty/1-procent/ 
           Cel szczegółowy: Nr ID oraz imię i nazwisko Podopiecznego. 
2. Darowizny na konto Fundacji Skarbowości nr 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865  
           Tytułem: Darowizna – Nr ID oraz imię i nazwisko Podopiecznego 
3. Darowizny online przekazane na konto Fundacji Skarbowości: 

https://fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/    
4. Dedykowane PORTALE ZBIÓREK uruchamiane w uzgodnieniu z Podopiecznym. 
5. Aukcje na FB na stronie: POMOC OD SERCA – Aukcje na rzecz Podopiecznych Fundacji 

Skarbowości im. Jana Pawła II / tu możliwość zakupu cegiełek ze wskazaniem dedykacji dla 
Podopiecznego/. 

6. Aukcje na FB /tzw. BAZARKI na profilu dedykowanym Podopiecznemu - po uzgodnieniu z 
Podopiecznym i osobami, które podejmują się prowadzenia profilu dedykowanego. 

7. Zbiórki na FB Fundacji Skarbowości im Jana Pawła II  
8. Dedykowane kampanie i akcje dobroczynne organizowane przez FUNDACJĘ: Koncerty, Bale 

Dobroczynne, Kiermasze, KONKURSY/Kilogramy Dobra, utylizację /zbiórka złomu złota i 
srebra, zbiórka niepotrzebnych ubrań/. Przy czym o aktualnie prowadzonych akcja FUNDACJA 
informuje na swojej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w mediach 
społecznościowych. 

https://fundacjaskarbowosci.pl/projekty/1-procent/
https://fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/
https://www.facebook.com/groups/286935932288105/?source_id=438896199497825
https://www.facebook.com/groups/286935932288105/?source_id=438896199497825


9. Dedykowane zbiórki koleżeńskie, kiermasze, akcje dobroczynne pod Patronatem FUNDACJI, 
przy czym wymagana jest pisemna zgoda FUNDACJI na prowadzenie akcji pod Patronatem 
Fundacji i z wykorzystaniem logotypu Fundacji. 

10. Sprzedaż cegiełek na stronie internetowej FUNDACJI / tu możliwość zakupu cegiełek ze 
wskazaniem dedykacji dla Podopiecznego: https://fundacjaskarbowosci.pl/cegielki/ 

11. Zbiórki wspierające działania FUNDACJI na rzecz Podopiecznego: 
a) Darowizny cykliczne online: https://fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne-

cykliczna/ 
b) Darowizny przekazywane przez sklepy podczas zakupów online: 

https://fanimani.pl/fundacjaskarbowosci/ 
 

§11. 
 
FUNDACJA w swoich działaniach kieruje się zasadą solidaryzmu społecznego, dlatego pierwszeństwo 
w uzyskaniu pomocy przysługuje osobom, które wspierają działania FUNDACJI 
regularnymi/cyklicznymi darowiznami /lub aktywnie działają na rzecz FUNDACJI - np. poprzez 
organizowanie, wspieranie i promowanie kampanii i akcji dobroczynnych FUNDACJI i pod jej 
patronatem.  
 

§12. 
 
W celu efektywnego pozyskiwania środków na rzecz Podopiecznego FUNDACJA 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 stanowiące podstawę złożenia wniosku o 
pomoc. 
 

§ 13. 
 

Wszystkie środki finansowe, zgromadzone na koncie FUNDACJI pozostają własnością FUNDACJI, która 
jest jedynym organem uprawnionym do zarządzania tymi środkami.  
 

§ 14. 
 

Refundacja kosztów poniesionych przez Podopiecznego związanych z sytuacją stanowiącą podstawę 
złożenia wniosku: 
 

1. Osobą wnioskującą o refundację kosztów może być wyłącznie Podopieczny lub przedstawiciel 
prawny Podopiecznego, który dokonywał rejestracji Podopiecznego w systemie CRM 

2. Wniosek o refundację kosztów składany jest wyłącznie poprzez indywidualne konto w 
systemie CRM /zakładka: Refundacja Kosztów. Przy czym, aby uaktywnić zakładkę Refundacja 
Kosztów należy każdorazowo zaktualizować wniosek. 

3. O przyznaniu środków finansowych dla poszczególnych Podopiecznych decyduje Zarząd 
Fundacji na podstawie analizy: 

a) zaktualizowanego WNIOSKU O POMOC potwierdzającego dane Podopiecznego 
i/lub opiekuna prawnego oraz wskazującego na aktualną sytuację 
zdrowotną/losową Podopiecznego 

b) WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW złożonego poprzez system CRM /zakładka 
Refundacja Kosztów na indywidualnym koncie Podopiecznego na platformie 
CRM 

 
 

https://fundacjaskarbowosci.pl/cegielki/
https://fanimani.pl/fundacjaskarbowosci/


4. Refundacji podlegają wyłącznie koszty: 
a) ściśle powiązane z sytuacją stanowiącą podstawę złożenia wniosku przez 

Podopiecznego 
b) faktycznie poniesione przez Podopiecznego na leczenie, rehabilitacje, terapię 

jednostki chorobowej zgłoszonej we wniosku o pomoc lub w zw. z wnioskowaną 
sytuacją losowa przy czym jeżeli sytuacja zdrowotna lub losowa uległa zmianie 
należy niezwłocznie dokonać aktualizacji opoisu choroby, sytuacji w systemie 
CRM  - nie rzadziej niż raz w roku! 

c) udokumentowane poprzez faktury i inne dokumenty wystawione na nazwisko 
Podopiecznego - przy czym nie uwzgledniane będą faktury, które zawierają 
produkty nie przeznaczone dla Podopiecznego 

d) potwierdzone przez faktury i inne dokumenty, które nie były wcześniej 
wykorzystane do refundacji z innych źródeł - przy czym wykorzystanie faktur i 
innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty do refundacji     z 
innych źródeł lub ponowne wykorzystanie ich do refundacji skutkuje 
obowiązkiem zwrotu przekazanych środków i utratą statusu Podopiecznego, a 
środki zaksięgowane na rzecz Podopiecznego zostają przesunięte na wsparcie 
innych Podopiecznych lub realizację innych celów statutowych o czym decyduje 
Zarząd Fundacji. 

5. Każdy dokument załączony do wniosku o refundację kosztów, potwierdzający poniesione 
koszty powinien być przez Wnioskodawcę: 

a) Podpisany/zaparafowany przez Podopiecznego/opiekuna prawnego oraz         
opisany: czytelnie, jasno i precyzyjnie ze wskazaniem powiązania sytuacji 
stanowiącej podstawę złożenia wniosku z dokumentem potwierdzającym 
poniesione koszty / wzór - zał.1 do Regulaminu / 

6. Refundacji nie podlegają faktury, rachunki, dokumenty: 
a) które nie wynikają jednoznacznie ze wskazania lekarza prowadzącego  
b) na których brak podpisu/parafki   
c) na których brak jasnego, czytelnego opisu wskazującego na powiązanie 

poniesionych kosztów w związku z wnioskowaną sytuacją 
d) które zostały wykorzystane do refundacji z innych źródeł /np. z NFZ, innych 

fundacji, stowarzyszeń, itp./ 
e) które nie odpowiadają przepisom prawa pod względem formalnym i 

merytorycznym 
7. KOSZTY DOJAZDÓW podlegają refundacji wyłacznie wtedy, gdy leczenie, terapia, 

rehabilitacja zostały zlecone przez lekarza prowadzącego poza miejscem zamieszkania 
Podopiecznego – przy czym w celu refundacji kosztów dojazdów konieczne jest wypełnienie 
stosownego oświadczenia uwzględniającego najkrótszą odległość miejsca leczenia/terapii 
od miejsca zamieszkania/wzór - zał.2 do Regulaminu oraz w mailu jako załącznik w word do 
samodzielnego  wypełnienie.  

8. Refundacja kosztów dojazdów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy Podopieczny załączy 
dokument potwierdzający wizytę lekarską, odbytą terapię lub rehabilitację poza miejscem 
zamieszkania. 

 
9. FUNDACJA może odmówić refundacji kosztów leczenia, terapii i rehabilitacji, jeżeli na rzecz 

Podopiecznego nie są zaksięgowane wystarczające środki finansowe. 
 
 
 
 
 
 



§ 15. 
 
FUNDACJA zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginałów przesłanych online dokumentów, 
zaświadczeń, faktur i rachunków, na podstawie których dokonana została refundacja. 
 

§ 16. 
 

Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji, co do celu zbiórek prowadzonych na rzecz 
Podopiecznego oraz co do celowości refundacji kosztów wynikających ze złożonego wniosku oraz 
wykorzystania dokumentów potwierdzających koszty do refundacji z innych źródeł może skutkować 
wykluczeniem z grona Podopiecznych, wstrzymaniem przekazania środków lub koniecznością zwrotu 
udzielonej pomocy finansowej.  
 
 
  

§ 17. 
 

1. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o wykreśleniu Podopiecznego z grona osób 
potrzebujących pomocy, jeżeli:  

a) Podopieczny/opiekun prawny zwróci się do Fundacji z pisemną prośbą o 
wykreślenie  

b) Podopieczny/ opiekun prawny nie poinformował FUNDACJI - nie dokonał 
aktualizacji na swoim koncie CRM, o aktualnym stanie swojego zdrowia w okresie 
2 lat  

c) Przedłożona dokumentacja medyczna nie odzwierciedla sytuacji zdrowotnej 
Podopiecznego, na która powołuje się On we wniosku 

d) Przedłożona dokumentacja i/lub opis sytuacji zdrowotnej lub losowej nie są 
zgodne ze stanem faktycznym 

e) Podopieczny/ opiekun prawny zataił fakt wyleczenia i nie poinformował o tym 
FUNDACJI 

f) Przedłożone dokumenty zostały wykorzystane do refundacji z innych źródeł /np. z 
NFZ, innych fundacji, stowarzyszeń, itp./ 
 

2. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o wstrzymaniu przekazania środków zgromadzonych na 
rzecz Podopiecznego i/lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy finansowej, jeżeli: 

a) Przedłożona dokumentacja medyczna nie odzwierciedla sytuacji zdrowotnej 
Podopiecznego, na która powołuje się On we wniosku i w opisach kierowanych 
do Darczyńców 

b) Przedłożona dokumentacja i/lub opis sytuacji zdrowotnej lub losowej nie są 
zgodne ze stanem faktycznym 

c) Podopieczny/ opiekun prawny zataił fakt wyleczenia i nie poinformował o tym 
FUNDACJI 

d) Przedłożone dokumenty zostały wykorzystane do refundacji z innych źródeł /np. z 
NFZ, innych fundacji, stowarzyszeń, itp./ 

 
§ 18. 

 
W przypadku wykreślenia Podopiecznego z grona osób potrzebujących pomocy decyzją Zarządu 
Fundacji, na własna prośbę lub w przypadku śmierci Podopiecznego, środki finansowe zgromadzone 
na rzecz Podopiecznego mogą zostać przeznaczone na:  

a) rzecz innych Podopiecznych FUNDACJI 
b) cele zgodne ze statutem Fundacji 



 
§ 19. 

 
Podopieczny/opiekun prawny podopiecznego zobowiązany jest do: 

1) dokonywania przynajmniej raz w roku aktualizacji na swoim koncie w systemie CRM  
2) natychmiastowej aktualizacji na swoim koncie w systemie CRM wszelkich zmianach dot. 

zmiany adresu do korespondencji, adresu e-mail, nr telefonu do kontaktu oraz bieżącego 
załączania aktualnych dokumentów potwierdzających sytuację stanowiącą podstawę złożenia 
wniosku o refundację kosztów  

3) do aktualizacji w systemie CRM, przynajmniej raz w roku zdjęcia, zdjęcia profilowego 
Podopiecznego przeznaczonego 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.  
 

 
§ 20. 

 
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 zdecyduje inaczej i złoży stosowne oświadczenie pisemne. 
 

§ 21. 
 
Obowiązek podatkowy spoczywa po stronie obdarowanego – Podopiecznego.  
 

§ 22. 
 

Załaczniki stanowią nierozłączną część niniejszego Regulaminu. 
 

§ 23. 
 
Złożenie Wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych FUNDACJI jest równoznaczne z zapoznaniem 
się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
§ 24. 

 
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w niniejszym regulaminie. 
 
 

*Załączniki 1,2 - poniżej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁACZNIK_1 
Wzór prawidłowo podpisanej i opisanej faktury przedłożonej do refundacji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZAŁACZNIK_2 
Wzór prawidłowo wypełnionego oświadczenia dot. kosztów dojazdów na leczenie i 
rehabilitację/wzór przesłany do Podopiecznych w word do wypełnienia: 
 

 


