
Załącznik nr 1 
Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkontach Podopiecznych. 

 
 

§1. 
Środki pieniężne na rzecz Podopiecznego są gromadzone na oddzielnych kontach 
bankowych Fundacji. 
 

§2. 
1. Podopieczny jest zobowiązany organizować we własnym zakresie i własnymi 

środkami gromadzenie funduszy w wyłączeniem organizowania gromadzenia 
funduszy poprzez zamieszczanie ogłoszeń w mediach. 

2. Podopieczny zobowiązuje się nie prowadzić samodzielnie zbiórek publicznych  
(tj. zbiórek skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata, w tym przy pomocy 
mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu itp.) firmowanych swoim nazwiskiem, 
lecz stosować się do Regulaminu gromadzenia środków pieniężnych na jego 
subkoncie. 

3. Zbiórki publiczne na rzecz podopiecznego prowadzi wyłącznie Fundacja na koncie 
Fundacji, na którym wpływy pieniężne podlegają kontroli Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji stosownie do wydanej decyzji lub właściwego 
urzędu w stosunku do zbiórek o lokalnym zasięgu.  

 
§3. 

1. Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być 
prowadzone poprzez: indywidualne apele Podopiecznego kierowane do z góry 
określonego adresata, o czym mowa w par. 4, zbiórki publiczne, w tym przy 
wykorzystaniu mediów, o czym mowa w par. 5, wpłaty 1% podatku, o czym mowa 
w par. 6. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygane będą na podstawie 
dowodów wpłat. 

 
§4. 

1. Środki pieniężne pozyskiwane przez Podopiecznego w wyniku indywidualnych apeli 
kierowanych do z góry określonego adresata są gromadzone na indywidualnym 
subkoncie Podopiecznego o numerze wskazanym w umowie w Alior Banku SA 
Oddział w Kaliszu pod nazwą: Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu, ul. Robotnicza 4-6/19, 
62-800 Kalisz z dopiskiem: darowizna na rzecz, imię i nazwisko Podopiecznego. 

2. Treść apeli Podopiecznego musi być uprzednio uzgadniana na piśmie z Fundacją, 
zgodna z celami statutowymi Fundacji i dokumentacją lekarską lub inną, 
znajdującą się w archiwum Fundacji. 

 
§5. 

1. Zbiórki publiczne, w tym przy wykorzystaniu mediów, prowadzi wyłącznie 
Fundacja na wniosek Podopiecznego lub z własnej inicjatywy. Środki pieniężne 
pochodzące ze zbiórek publicznych są gromadzone na koncie Fundacji w Alior 
Banku SA Oddział w Kaliszu pod nazwą: Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu, ul. Robotnicza 4-6/19, 
62-800 Kalisz nr 44 2490 0005 0000 4530 8414 1843 z dopiskiem: darowizna na 
rzecz, imię i nazwisko Podopiecznego. 

2. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie  
w okresie, na jaki Fundacja posiada zgodę wydaną przez stosowane organy 
władzy. 

3. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, w wpłacane  
w walucie obcej są zamieniane w Alior Banku SA na walutę polską. 

4. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych na imię i nazwisko 
Podopiecznego są przeksięgowywane na jego subkonto. 



5. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być 
wydatkowane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§6. 

1. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Wpłaty 1% podatku 
Fundacja przyjmuje wg zasad Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).  

2. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku wpłat 1% na imię i nazwisko 
Podopiecznego są przeksięgowywane na jego subkonto. 

 
 
 
 

Zarząd           Przyjąłem do wiadomości i stosowania 
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