
REGULAMIN  

UDOSTĘPNIANIA PODOPIECZNYM RACHUNKU BANKOWEGO  

FUNDACJI POMOCY DZIECIOM „DAR SERCA”,  

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA NIM  

ORAZ ICH ROZDYSPONOWYWANIA  

 

Informacje ogólne 

§1 

• FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „DAR SERCA”  z siedzibą w Łodzi (91-502),  

przy ul. Wrocławskiej nr 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy  

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017864, nr 

NIP 728-24-04-283 jest organizacją posiadającą od dnia 19.05.2005 r. status 

organizacji pożytku publicznego w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. z poz. 450, z późn. zm.). 

• Niniejszy Regulamin określa udostępniania podopiecznym rachunku bankowego 

Fundacji, gromadzenia środków pieniężnych na nim oraz zasady ich 

rozdysponowywania. 

• Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do porozumień zawieranych z podopiecznymi i 

stanowi ich integralną część. 

Słownik pojęć i użytych skrótów 

§2 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

• Fundacja - Fundacja Pomocy Dzieciom „DAR SERCA”  z siedzibą w Łodzi (91-502),  

przy ul. Wrocławskiej nr 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy  

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017864, nr 

NIP 728-24-04-283 

• Podopieczny – osoba fizyczna na rzecz, której Fundacja udziela wsparcia 

• Rachunek Bankowy – rachunek bankowy Fundacji prowadzony przez PKO BP III o w 

Łodzi - nr 84102033780000100200112003 

• Regulamin – niniejszy Regulamin 

Ochrona danych osobowych 

§3 

• Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację odbywa się zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w  
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) 
(dalej: RODO). 

• Fundacja wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 



95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) 
informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „DAR SERCA” 
z siedzibą w Łodzi (91-502), przy ul. Wrocławskiej nr 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS  
pod nr 0000017864, nr NIP 728-24-04-283 (dalej: Fundacja). 

Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan 

kontaktować się z Zarządem Fundacji osobiście w siedzibie Fundacji bądź korespondencyjnie. 

Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@dar-serca.pl bądź 

drogą tradycyjną za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres siedziby Fundacji. 

Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zweryfikowania prawidłowości  

i zasadności złożonego wniosku o udostępnienie rachunku bankowego Fundacji w celu gromadzenia 

na nim środków pieniężnych pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego PIT oraz wpłat 

indywidualnych darczyńców, zawarcia porozumienia w sprawie udostępnienia rachunku bankowego 

Fundacji, udzielenia wnioskowanego przez Panią/Pana wsparcia przez Fundację, jak również 

rozliczenia rozdysponowania środków pieniężnych pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego 

PIT oraz wpłat indywidualnych darczyńców  na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych  

z zawarciem porozumienia w sprawie udostępnienia rachunku bankowego Fundacji w celu 

gromadzenia na nim środków pieniężnych pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego 

PIT oraz wpłat indywidualnych darczyńców, 

• art. 6 ust. 1 lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Fundacji rozliczenia rozdysponowania środków pieniężnych pochodzących  

z odpisu 1% podatku dochodowego PIT oraz wpłat indywidualnych darczyńców, 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku), w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu Fundacji, tj. marketingu bezpośredniego działalności Fundacji  

oraz informowania o wsparciu udzielanym podopiecznym, 

• art. 9 ust. 2 lit d RODO przetwarzanie danych wrażliwych (o stanie zdrowia) dokonywane jest 

w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez Fundację z zachowaniem odpowiednich 

zabezpieczeń, 

• art. 9 ust. 2 lit h RODO przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej 

podopiecznemu Fundacji, 

• art. 9 ust. 2 lit g RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym 

interesem publicznym, tj. rozliczenia rozdysponowania środków pieniężnych pochodzących  

z odpisu 1% podatku dochodowego PIT oraz wpłat indywidualnych darczyńców, 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do gromadzenia środków 

pieniężnych pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego PIT oraz wpłat indywidualnych 

darczyńców , i ich rozdysponowania, a po tym czasie przez okres kolejnych 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym Fundacja dokonała rozdysponowania zgromadzonych na Pani/Pana rzecz 

środków pieniężnych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji 

usługi księgowe, obsługę prawną, obsługę IT, organom kontrolującym prawidłowość rozdysponowania 

środków pieniężnych pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego PIT oraz wpłat indywidualnych 

darczyńców. 



Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Fundacji: 

• dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

• sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO 

• usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO 

• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa  

w art. 18 RODO 

• sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa 

w art. 21 RODO 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest koniecznym warunkiem złożenia wniosku  

o zawarcie porozumienia w sprawie udostępnienia rachunku bankowego Fundacji do gromadzenia 

środków pieniężnych pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego PIT oraz wpłat indywidualnych 

darczyńców, jego rozpatrzenia, zawarcia porozumienia w sprawie udostępnienia rachunku bankowego 

Fundacji oraz udzielenia wnioskowanego przez Panią/Pana wsparcia przez Fundację. Konsekwencją 

braku podania tych danych jest brak możliwości objęcia Pani/Pana wsparciem Fundacji. 

Fundacja nie wykorzystuje Pani/Pana danych do podejmowania decyzji opartych jedynie  

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.   

Udostępnianie Rachunku Bankowego i gromadzenie środków na nim 

§4 

• Osoba zainteresowana udostępnieniem Rachunku Bankowego z uwagi na swoje bądź 

swoich najbliższych potrzeby składa do Zarządu Fundacji wniosek – zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

• Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 zainteresowany załącza : 

• aktualne zaświadczenie o wszelkich stałych dochodach osób pozostających  

we wspólnym gospodarstwie domowym 

• dokumentacji medycznej oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 

chorobę oraz informację o specjalnych potrzebach pacjenta, 

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada). 

• Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może zostać złożony przez osobę zainteresowaną 

osobiście w siedzibie Fundacji bądź korespondencyjnie tradycyjnie za pośrednictwem 

jednego z operatorów pocztowych na adres siedziby (w tym przypadku załączając kopie 

dokumentów wymienionych w ust. 2) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres mailowy Fundacji (w tym przypadku załączając do korespondencji skan 

dokumentów wymienionych w ust. 2 skanem). 

• Po rozpatrzeniu złożonego wniosku Zarząd Fundacji niezwłocznie informuje 

zainteresowanego o swojej decyzji. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 



• W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zarząd Fundacji zaprasza 

zainteresowanego, w wyznaczonym przez siebie terminie, na podpisanie porozumienia  
w sprawie udostępnienia rachunku bankowego Fundacji, udzielenia wnioskowanego 

wsparcia i jego rozliczenia. Zainteresowany przed podpisaniem przedmiotowego 

porozumienia zobowiązany jest udostępnić Zarządowi oryginały dokumentów 

wymienionych w ust. 2. Nie okazanie dokumentów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym skutkować będzie odmową podpisania z zainteresowanym porozumienia.   

• Po okazaniu oryginałów dokumentów wymienionych w ust. 2 Fundacja czyni   

na kopiach adnotację „za zgodność z oryginałem” i podpisuje porozumienie. 

§5 

• Środki pieniężne gromadzone są przez Fundację na rzecz Podopiecznego na 

Rachunku Bankowym. 

• Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Bankowym są środkami Fundacji, a nie 

Podopiecznego i mogą być wydatkowane jedynie na cele statutowe Fundacji, w ramach 

prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego, co oznacza, że 

Podopieczny nie może swobodnie, wg swojego uznania dysponować zgromadzonymi 

na jego rzecz środkami pieniężnymi. 

• Środki pieniężne gromadzone na rzecz Podopiecznych są wyodrębniane na 

wydzielonym  

w księgach rachunkowych Fundacji subkoncie. 

§6 

• Podopieczny gromadzi na Rachunku Bankowym wpłaty odpisu 1% podatku 

dochodowego PIT oraz wpłat indywidualnych darczyńców . 

• Podopieczny może organizować we własnym zakresie i własnymi środkami 

gromadzenie środków pieniężnych na Rachunku Bankowym poprzez kierowanie 

indywidualnych apeli do z góry określonego adresata. Treść apeli Podopiecznego musi 

być przed pierwszym upublicznieniem zatwierdzona przez Zarząd Fundacji. 

• Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygane będą na podstawie 

informacji udzielanych przez Urząd Skarbowy przekazujący środki pieniężne  

na Rachunek Bankowy. 

Rozdysponowywanie zgromadzonych środków pieniężnych 

§7 

• Środki pieniężne gromadzone na Rachunku Bankowym mogą być przeznaczone na 

leczenie, rehabilitację i wsparcie socjalne Podopiecznego tj. pokrycie wszelkich 

niezbędnych wydatków Podopiecznego związanych bezpośrednio z w/w celem (zakup 

towarów i usług bezpośrednio związanych z leczeniem, rehabilitacją i wsparciem 

socjalnym Podopiecznego w szczególności na zakup leków, zakup lub najem sprzętu 

rehabilitacyjnego, zakup środków opatrunkowych lub usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, opieka higieniczna, zakup odzieży i obuwia/w 

przypadku szczególnych potrzeb podopiecznego/, zakup żywności/w przypadku 

szczególnych potrzeb podopiecznego/, zakup usług transportowych, związanych z 

rehabilitacją lub leczeniem. 



• Wydatki na zakup odzieży/butów oraz wyżywienia nie mogą łącznie przekroczyć 20% 

środków zgromadzonych przez Podopiecznego w skali roku. 

• Wydatki na zakup usług transportowych związanych z leczeniem i rehabilitacją nie 

mogą przekroczyć 10% środków zgromadzonych przez Podopiecznego w skli roku. 

• W wyjątkowych przypadkach, po uprzednio wyrażonej w formie pisemnej przez Zarząd Fundacji 

zgodzie, Podopieczny może przeznaczyć zgromadzone na Rachunku Bankowym środki na 

wsparcie nie przewidziane w ust. 1. Zarząd odmówi refundacji wydatków w sytuacji kiedy 

Podopieczny nie będzie dysponował pisemną zgodą Zarządu Fundacji na powyższe. 

• Wszystkie rachunki za rok bieżący muszą być dostarczone do Fundacji najpóźniej do 15 grudnia 

bieżącego roku. W przzeciwnym wypadku nie będą refundowane. 

§8 

• Fundacja: 

• refunduje poniesione przez Podopiecznego wydatki, lub 

• dokonuje płatności bezpośrednio dostawcom towarów lub usług, którzy wykonali 

oznaczone świadczenia na rzecz Podopiecznego. 

• Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym pozostają na nim do czasu przyznania 

uchwałą Zarządu Podopiecznemu refundacji bądź dokonania płatności jak w ust. 2. 

• Fundacja dokonuje refundacji poniesionych przez Podopiecznego wydatków pod warunkiem: 

• złożenia wniosku o refundację – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Regulaminu, 

• ustaleniu, że wszystkie wydatki mieszczą się w katalogu ujętym w §7 ust. 1,  

z zastrzeżeniem §7 ust. 2 i 3. 

• stan konta Podopiecznego pozwala dokonać refundacji poniesionych wydatków. 

• Fundacja zastrzega, że nie dokona refundacji wydatków nie mieszczących się w 

katalogu,  

o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 i 3. 

• Fundacja dokonuje Podopiecznemu przelewem na jego rachunek bankowy refundacji 

poniesionych wydatków w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez 

Fundację wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1. 

• Zarząd Fundacji dokonuje refundacji na podstawie wew. dokumentu księgowego 

zgodnego  

w swej treści z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia  29 września 1994 r o rachunkowości (tekst 

jednolity 2018 r., poz.395 z późn. zm.). 

§9 

• Fundacja dokonuje bezpośrednio przelewem płatności dostawcom towarów lub usług, 

którzy wykonali oznaczone świadczenia na rzecz Podopiecznego pod warunkiem 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zarządu Fundacji zakupu. W takim przypadku faktura 

wystawiana jest przez dostawcę na Fundację jako płatnika. 



• Fundacja dokonuje płatności przedłożonej przez dostawcę faktury w terminie do 14 dni 

od dnia jej przedłożenia. 

§10 

• Środki zgromadzone na subkoncie Podopiecznego mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez 

Podopiecznego. W przypadku niewykorzystania środków zgromadzonych na subkoncie przez 

Podopiecznego w terminie trzech lat od najpóźniej złożonego wniosku o uruchomienie środków,  

zostaną one przekazane na cele statutowe Fundacji. Powyższe dotyczy również sytuacji wyleczenia 

bądź śmierci Podopiecznego. 

• Fundacja pobiera prowizję w wysokości 10% od zgromadzonych przez podopiecznego na 
Rachunku Bankowym środków pieniężnych, którą w całości przeznacza na realizację celów 
statutowych Fundacji oraz prowadzenie kampanii 1% (w tym wydruk ulotek). 

• Fundacja będzie informowała Podopiecznego na jego żądanie o stanie środków pieniężnych na 

jego subkoncie zgodnie z zapisami porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

 

Załączniki: 

• podanie o udostępnienie konta 

• wniosek o refundację 


