REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ FUNDACJĘ
SIEPOMAGA
Pełna treść Regulaminu

Krótkie wyjaśnienia dla Podopiecznych

§ 1. [Definicje pojęć]

Cześć!

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Jesteśmy Fundacją Siepomaga, a nasze biuro mieści się w
Poznaniu.

a. “Fundacja” - Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (61-842),
ul. Za Bramką 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000396361, której akta
rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem NIP 7831681710 oraz
numerem REGON 301929504.
b. “Podopieczny” lub “Potrzebujący” – osoba fizyczna, która spełnia poniższe
warunki:
i.

zaakceptowała Regulamin, w tym także treść Porozumienia
określającego zakres, warunki i źródło finansowania Pomocy oraz
dotyczącego
konta
i publicznego
profilu
Potrzebującego
w Siepomaga.pl, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,

ii.

zgodnie z postanowieniami Regulaminu została zakwalifikowana
przez Fundację do udzielenia Pomocy,

iii.

jest stroną zawartego z Fundacją Porozumienia.

W
tej
części
Regulaminu
znajdziesz
definicje
najważniejszych pojęć, którymi się posługujemy. Zwróć
uwagę na to, kogo określamy jako Podopiecznego
(Potrzebującego), a także na sprawy związane z
funkcjonowaniem Konta Potrzebującego, Profilu, Zbiórek i
Subkonta 1%.

Podopiecznym
(Potrzebującym)
zostajesz
po
zakwalifikowaniu Ciebie do udzielenia Pomocy i zawarciu
z nami Porozumienia.
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c. “Pomoc” – świadczenia, których beneficjentem jest bezpośrednio
lub pośrednio Podopieczny, które są udzielane w ramach pomocy
społecznej w rozumieniu przepisów polskiego prawa, w szczególności
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
d. “Regulamin” – niniejszy “Regulamin udzielania świadczeń pomocy
społecznej przez Fundację Siepomaga”.
e. “Porozumienie” – porozumienie, o jakim mowa w lit. b. ppkt. (i) powyżej,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
f.

“Siepomaga.pl” lub “Portal” - internetowy portal charytatywny siepomaga.pl
prowadzony przez Fundację. Regulamin tego portalu jest zwany dalej:
“Regulaminem Portalu” lub “Regulaminem Siepomaga.pl”.

g. “Statut” - aktualny Statut Fundacji Siepomaga.
h. “Wniosek” lub “Zgłoszenie” - wniosek lub zgłoszenie o udzielenie przez
Fundację Pomocy, w tym załączniki do takiego wniosku lub zgłoszenia.
i.

“Osoba w trudnej sytuacji życiowej” - osoba, której Wniosek dotyczy.

j.

“Konto Potrzebującego” lub “Konto Podopiecznego” - wyodrębnione
miejsce w Portalu, dostępne dla Potrzebującego po prawidłowym
zalogowaniu się. Konto Potrzebującego zawiera w szczególności dane,
informacje, materiały dotyczące Potrzebującego lub osoby działającej w
imieniu lub na rzecz Potrzebującego, w tym jego/ ich dane identyfikacyjne
oraz przebieg korespondencji prowadzonej przez ww. osoby z Fundacją
poprzez Konto Potrzebującego. Konto Potrzebującego umożliwia
Potrzebującemu bezpośredni kontakt z Fundacją drogą elektroniczną,
m.in. przesyłanie danych, informacji i materiałów oraz zmianę wybranych
danych Potrzebującego przypisanych do Konta Potrzebującego i Profilu, w
zakresie udostępnionym przez Fundację i na zasadach wskazanych przez
Fundację w Portalu.

Po zalogowaniu się w Portalu Siepomaga.pl masz dostęp do
swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Za pomocą Konta
w Siepomaga.pl możesz się z nami komunikować,
znajdziesz tam także historię naszej korespondencji.
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k. “Profil” - publiczny profil Potrzebującego w Portalu, tzn. informacje
wyświetlane publicznie w Portalu przez Fundację, zawierające dane
(np. identyfikacyjne), informacje (np. o chorobie, sytuacji majątkowej) i inne
treści (np. zdjęcia, materiały wideo) dotyczące Potrzebującego lub osoby
działającej w imieniu lub na rzecz Potrzebującego, przekazane w procesie
zakładania Konta Potrzebującego oraz w toku dalszego korzystania z
Portalu przez Potrzebującego.

W Portalu Siepomaga.pl zostanie utworzony Twój publiczny
Profil, gdzie będą prezentowane najważniejsze informacje
o Tobie i Twojej chorobie. To część na Twoją historię.

“Zbiórki na Cele ogólne” - zbiórki pieniężne prowadzone przez Fundację
na rzecz Pomocy Podopiecznemu, o których informacja jest widoczna
w Portalu wyłącznie w ramach Profilu.

Zbiórki mogą być prowadzone na Cele ogólne oraz na Cele
szczegółowe, w zależności od tego będą one widoczne
w różnych miejscach Portalu.

l.

m. “Zbiórki na Cele szczegółowe” - zbiórki pieniężne prowadzone przez
Fundację na rzecz Pomocy Podopiecznemu, dla których Fundacja
utworzyła odrębne podstrony w Portalu.
n. “Zbiórki” - łącznie Zbiórki na Cele ogólne oraz Zbiórki na Cele szczegółowe.
o. “Subkonto 1%” - funkcjonalność Konta Potrzebującego, umożliwiająca
Potrzebującemu sprawdzanie stanu uzyskanych przez Fundację środków
pieniężnych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
z przeznaczeniem na Pomoc Podopiecznemu (tzn. na cel szczegółowy
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych), zwanego dalej: “Saldem Subkonta 1%”, oraz składanie
Wniosków o udzielenie Pomocy finansowanej z dodatniego Salda Subkonta
1%, na zasadach określonych w Regulaminie. Dodatnie Saldo Subkonta 1%
tworzą wyłącznie środki pieniężne, które zostały przekazane Fundacji
z przeznaczeniem na cel szczegółowy w postaci Pomocy Podopiecznemu,
o ile w zeznaniu podatkowym podatnik wskazał identyfikator celu
szczegółowego 1% przypisany przez Fundację Podopiecznemu
(wspomniany identyfikator składa się z ciągu siedmiu cyfr oraz wyrażenia

Poza Zbiórkami, masz także możliwość otrzymywania
środków przekazanych dla Ciebie przez darczyńców,
w ramach 1% podatku. Będą one widoczne na Subkoncie
1%.
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słownego powiązanego z Podopiecznym). Środki pieniężne, o jakich mowa
w zdaniu poprzednim stanowią własność Fundacji.
p. “Forma dokumentowa” - forma dokumentowa w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego. Jej zachowanie wymaga złożenia oświadczenia woli w
postaci dokumentu. Wymogi tej formy spełnia, np. dokonanie uzgodnień
pomiędzy Potrzebującym a Fundacją poprzez Konto Potrzebującego,
pocztę elektroniczną (email), SMS, za pośrednictwem faksu, w drodze
utrwalonej rozmowy telefonicznej.

Możemy
dokonywać
uzgodnień
poprzez
Konto
w Siepomaga.pl, wymianę e-maili, wiadomości SMS
lub telefonicznie, jeśli zgodzisz się na utrwalenie naszej
rozmowy.

q. “Dni robocze” - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce.
r.

“FIFO” - metoda “pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Zgodnie z tą metodą,
jeśli Pomoc jest finansowana przez Fundację ze środków z dodatniego
Salda Subkonta 1%, wówczas Fundacja wydatkuje środki z tego salda w ten
sposób, że środki, które zasiliły Saldo Subkonta 1% jako pierwsze,
są wydatkowane na Pomoc w pierwszej kolejności.
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§ 2. [Postanowienia ogólne]
1.

Fundacja, na podstawie § 5 pkt 1 Statutu, prowadzi działalność statutową,
między innymi w zakresie pomocy społecznej.

2.

Fundacja może świadczyć Pomoc na rzecz osób, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej, w związku z czym nie mają możliwości samodzielnie pokryć
kosztów utrzymania, kosztów świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia lub innych
kosztów związanych z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb, lub nie mają
możliwości pokrycia tych kosztów bez uszczerbku dla warunków życiowych
członków ich rodzin, w tym pozostających na ich utrzymaniu.

3.

Fundacja, dysponując ograniczonymi środkami na realizację celów statutowych,
w tym celów związanych z pomocą społeczną, a także ograniczonymi
możliwościami organizacyjnymi, m.in. w zakresie pozyskiwania środków na
Pomoc, ustanowiła Regulamin, celem ustalenia reguł udzielania Pomocy
wiążących Fundację .

Podstawą naszej działalności jest Statut i ten Regulamin.
Pomagamy przede wszystkim w sytuacjach, gdy kogoś
dotyka ciężka choroba.
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§ 3. [Osoby uprawnione do otrzymania Pomocy; warunki uzyskania Pomocy]
1.

Pomoc może otrzymać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:
a.

złożyła prawidłowo wypełniony Wniosek lub Wniosek prawidłowo
wypełniony został złożony w jej imieniu lub na jej rzecz przez inną osobę,
w formie wymaganej przez Fundację;

b.

przekazała lub w jej imieniu zostały przekazane lub złożone wszystkie
wskazane przez Fundację dane, dokumenty lub oświadczenia, w formie
wymaganej przez Fundację;

c.

na podstawie decyzji Fundacji została zakwalifikowana do udzielenia
Pomocy;

d.

realizuje zawarte z Fundacją Porozumienie oraz stosuje się do postanowień
Regulaminu.

2.

Złożenie Wniosku następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia wszystkich
formularzy i doręczenia Fundacji wszystkich wymaganych danych, dokumentów
lub oświadczeń w toku zakładania Konta Potrzebującego w Siepomaga.pl, a w
razie posiadania Konta Potrzebującego - z chwilą skorzystania z odpowiedniej
funkcji umożliwiającej złożenie kolejnego Wniosku, udostępnionej w Portalu,
i dostarczenia Fundacji wszystkich wskazanych danych, dokumentów lub
oświadczeń, w formie wymaganej przez Fundację.

3.

Fundacja rozpatruje Wnioski oraz dodatkowe dane, dokumenty
lub oświadczenia przekazane poprzez Konto Potrzebującego, z wykorzystaniem
odpowiednich funkcjonalności tego konta. Przekazanie Wniosku lub
dodatkowych danych, dokumentów, oświadczeń w innej formie nie zobowiązuje
Fundacji do ich rozpatrzenia.

4.

Jeśli w ocenie Fundacji przekazane dane, dokumenty lub złożone oświadczenia
nie pozwalają na dokładne rozpatrzenie danej sprawy lub zachodzi potrzeba

Chcemy pomóc jak największej liczbie potrzebujących,
ale musimy zachować pewne procedury i środki ostrożności.
Z tego powodu określiliśmy warunki, jakie musisz spełnić
przed otrzymaniem Pomocy.

Staramy się uprościć formalności, dlatego wiele czynności
możesz wykonać za pomocą Konta Podopiecznego
(Potrzebującego). Znajdziesz tam dodatkowe, zrozumiałe
wyjaśnienia, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez
proces rejestracji Konta i złożenia wniosku o pomoc.

Dla potwierdzenia przekazanych nam informacji, możemy
poprosić Cię o przekazanie odpowiednich dokumentów.
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ponownej weryfikacji stanu faktycznego w danej sprawie, Fundacja jest
uprawniona żądać od Osoby w trudnej sytuacji życiowej lub Potrzebującego
przekazania, w terminie wyznaczonym przez Fundację, dodatkowych danych,
dokumentów lub złożenia odpowiednich oświadczeń, we wskazanej przez
Fundację formie. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia
Fundację do pozostawienia Wniosku bez rozpatrzenia, odmowy udzielenia lub
wstrzymania udzielonej Pomocy. Fundacja może w szczególności zażądać
przedłożenia:
a.

aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, jeżeli wobec Osoby w trudnej sytuacji życiowej
lub Potrzebującego takie orzeczenie wydano;

b.

dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i majątkową Osoby w
trudnej sytuacji życiowej lub Potrzebującego, a w razie takiej potrzeby
również ich rodzin (np. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości
wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub umów cywilnoprawnych, dowodu
otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego, itp., oświadczenia o stanie majątkowym);

c.

jeżeli Pomoc ma dotyczyć lub dotyczy leków lub wyrobów medycznych (np.
sprzęt rehabilitacyjny, aparaty słuchowe, okulary korekcyjne, sprzęt
ortopedyczny, protezy, itp.) - zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
Osoby w trudnej sytuacji życiowej lub Potrzebującego z informacją o
potrzebie zakupu danych leków lub wyrobów medycznych lub wstępnego
kosztorysu potrzebnych leków lub wyrobów medycznych;

d.

zaświadczenia kwalifikującego na turnus rehabilitacyjny z informacją o
terminie i kosztach turnusu lub zaświadczenia z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania przyznanego
do wspomnianego turnusu;

e.

jeżeli dofinansowanie ma dotyczyć lub dotyczy rehabilitacji indywidualnej zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Osoby w trudnej sytuacji

Zakres wymaganych dokumentów za każdym razem
ustalamy indywidualnie, ale dla przybliżenia naszych działań
zamieszczamy ich przykładową listę.
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życiowej lub Potrzebującego z informacją o potrzebie rehabilitacji
indywidualnej lub skierowania lekarskiego lub opinii o kwalifikacji do
rehabilitacji wystawionej przez fizjoterapeutę, z zaznaczeniem
częstotliwości, ilości i rodzaju niezbędnych zabiegów dla Osoby w trudnej
sytuacji życiowej lub Potrzebującego;
f.

w przypadku, gdy weryfikacja tożsamości Osoby w trudnej sytuacji życiowej
lub osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz nie będzie mogła nastąpić
za pomocą kontrolnego przelewu (na kwotę wskazaną przez Fundację
i na rachunek Fundacji) lub przy wykorzystaniu innej procedury wskazanej
przez Fundację, np. w drodze wideokonferencji, wyjątkowo konieczne może
okazać się przesłanie do Fundacji skanu lub zdjęcia dowodu osobistego
lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Osoby w trudnej sytuacji
życiowej lub jej przedstawiciela albo osoby działającej na jej rzecz. Przy
czym na skanach lub zdjęciach ww. dokumentów powinny być widoczne
jedynie niezbędne dane osobowe, tj. imię, nazwisko, PESEL (w braku
PESEL - rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), wizerunek
(zdjęcie). Pozostałe dane ww. osób powinny być niewidoczne.

5.

W wyjątkowych sytuacjach Pomoc może być udzielona przez Fundację osobie,
która nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 lit a, b lub d lub § 3 ust. 2,
§ 3 ust. 3 lub § 3 ust. 4 Regulaminu.

6.

Uznanie sytuacji za wyjątkową, w rozumieniu ust. 5 powyżej, należy wyłącznie
do decyzji Fundacji, przy czym za takie sytuacje uważa się w szczególności:
znalezienie się przez osobę fizyczną lub jej rodzinę w trudnej sytuacji życiowej,
o jakiej mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, zwłaszcza, gdy stan ten spowodowany
jest chorobą lub śmiercią, w tym chorobą lub śmiercią członka rodziny lub innej
osoby bliskiej lub jest następstwem klęski żywiołowej lub zdarzenia o
charakterze nadzwyczajnym (np. powódź, pożar, wybuch gazu, spięcie
elektryczne, działanie silnego wiatru, trzęsienie ziemi lub inny kataklizm), działań

Traktujemy każdego Podopiecznego (Potrzebującego)
indywidualnie, ale ze względu na ograniczone zasoby
i troskę o rzetelność naszych działań, możemy odstąpić od
określonych wyżej warunków jedynie w wyjątkowych
sytuacjach.
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wojennych lub zamachów terrorystycznych albo innych aktów przemocy
stanowiących przestępstwo w myśl przepisów polskiego prawa lub osoba
znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej nie ma możliwości efektywnej
komunikacji z Fundacją drogą elektroniczną, w tym poważnie utrudnione jest
przekazanie tą drogą wymaganych danych, dokumentów lub oświadczeń i brak
jest możliwości skorzystania przez nią w tym zakresie z pomocy innej osoby albo
osoba taka znajduje się w stanie fizycznym uniemożliwiającym jej spełnienie
wymogów określonych w postanowieniach Regulaminu wymienionych w ust. 5
powyżej.

§ 4. [Decyzja o udzieleniu Pomocy; zawarcie Porozumienia; odwołania]
1.

Decyzję o zakwalifikowaniu do udzielenia Pomocy podejmuje Fundacja, przy
czym decyzja taka może zostać podjęta także przez pełnomocnika Fundacji lub
inną osobę upoważnioną w tym zakresie przez Fundację. Ilekroć w innych
postanowieniach Regulaminu mowa jest o działaniu Fundacji, rozumie się przez
to także działania pełnomocnika lub innej osoby upoważnionej przez Fundację.

2.

W przypadku stwierdzenia przez Fundację braków formalnych Wniosku,
Fundacja wzywa osobę ubiegającą się o Pomoc do ich uzupełnienia w terminie
wskazanym przez Fundację. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych
Wniosku w wyznaczonym terminie, Fundacja pozostawia Wniosek bez
rozpatrzenia.

3.

Jeżeli Wniosek nie zawiera braków formalnych, Fundacja podejmuje decyzję
o zakwalifikowaniu (decyzja pozytywna) albo niezakwalifikowaniu (decyzja
negatywna) Osoby w trudnej sytuacji życiowej do udzielenia Pomocy.

4.

Fundacja dokonuje kwalifikacji, o jakiej mowa w ust. 3 powyżej, w oparciu o
dane, oświadczenia i dokumenty objęte Wnioskiem lub przekazane na odrębne
żądanie Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, a także w oparciu o,

Jeśli Twój wniosek o pomoc będzie zawierał braki, zwrócimy
się do Ciebie z prośbą o jego uzupełnienie. Pamiętaj, żeby
uzupełnić wniosek we wskazanym terminie, w przeciwnym
razie nie będziemy mogli udzielić Ci Pomocy.
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m.in. ocenę aktualnych możliwości finansowych Fundacji oraz o ocenę
możliwości pozyskania środków w celu udzielenia Pomocy.
5.

O decyzji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu danej osoby do udzielenia
Pomocy Fundacja informuje osobę, która złożyła Wniosek.

Niezależnie od wyniku weryfikacji, zawsze poinformujemy
Cię o podjętej decyzji.

6.

Od decyzji Fundacji odmawiającej zakwalifikowania do udzielenia Pomocy
przysługuje odwołanie, które należy złożyć w Formie dokumentowej w terminie
14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia Osoby w trudnej sytuacji życiowej lub
jej opiekuna prawnego lub pełnomocnika lub innej osoby działającej na jej rzecz,
o decyzji odmownej. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Fundację w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia jego doręczenia.

Jeśli nie zgadzasz się z podjętą decyzją, masz prawo złożyć
odwołanie.

7.

Z chwilą poinformowania Osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym za
pośrednictwem jej opiekuna prawnego lub pełnomocnika, o zakwalifikowaniu
do udzielenia Pomocy, pomiędzy Fundacją a Osobą w trudnej sytuacji życiowej
zawarte zostaje Porozumienie, o treści zgodnej ze wzorem Porozumienia
objętym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Z chwilą zawarcia Porozumienia
Osoba w trudnej sytuacji życiowej uzyskuje status Potrzebującego
(Podopiecznego). Informacja, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym wymaga
zachowania Formy dokumentowej.

8.

Fundacja może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu Osoby w trudnej sytuacji
życiowej do udzielenia Pomocy, jednocześnie zmieniając lub ograniczając
zakres Pomocy, o jaką wnioskowała dana osoba.

9.

W wyjątkowych sytuacjach, o jakich mowa w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu, Fundacja
może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do udzielenia Pomocy również na
podstawie informacji o sytuacji osobistej, rodzinnej lub dochodowej i majątkowej
danej osoby, zebranych przez Fundację z dostępnych jej źródeł.

Na przesłanie odwołania masz 14 dni, zaś my postaramy się
odpowiedzieć w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Nie
musisz składać odwołania na piśmie, wystarczy, że
napiszesz do nas wiadomość przez Konto w Siepomaga.pl
lub wyślesz maila. Prosimy o wskazanie konkretnych
powodów, dla których nie zgadzasz się z podjętą decyzją,
ułatwi nam to odpowiedź.
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10. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, że jeśli Pomoc zostanie udzielona jemu
na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, dokumentów lub
oświadczeń, przekazanych lub złożonych Fundacji, wówczas bez uszczerbku
dla innych uprawnień Fundacji przewidzianych w Regulaminie, Fundacja jest
uprawniona rozwiązać Porozumienie w trybie natychmiastowym, dochodzić
zwrotu udzielonych świadczeń objętych Pomocą lub zakwalifikować spełnione
świadczenia jako darowiznę na rzecz Podopiecznego, ze wszelkimi tego
negatywnymi skutkami, w tym podatkowymi dla Podopiecznego.

Nie tolerujemy oszustw, dlatego jeśli podasz nam
nieprawdziwe informacje, będzie to miało swoje
konsekwencje.
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§ 5. [Formy Pomocy]
1.

Udzielamy Pomocy w różnych formach.

Podopieczny może otrzymać Pomoc w formie:
a. finansowej - polegającej na bezpośrednim ponoszeniu przez Fundację,
nieopłaconych
wcześniej,
uzasadnionych
wydatków
(kosztów)
obciążających Podopiecznego lub jego rodzinę;

Podstawowe formy Pomocy naszym Podopiecznym to:

b. finansowej - polegającej na refundowaniu przez Fundację zatwierdzonych
przez nią, uzasadnionych wydatków (kosztów) poniesionych przez
Podopiecznego. Możliwa jest także refundacja ww. wydatków ze środków
z dodatniego Salda Subkonta 1%;

- refundacje poniesionych już przez Ciebie wydatków
(zobacz szczegóły w § 7).

c. finansowej - w postaci okresowego świadczenia pieniężnego,
przyznawanego Podopiecznemu przez Fundację na ustalony okres czasu,
zwanego “Rentą Siepomaga”. Możliwe jest przyznanie Renty Siepomaga
ze środków z dodatniego Salda Subkonta 1%;

- pokrycie nieopłaconych jeszcze wydatków, związanych z
Twoim leczeniem (zobacz szczegóły w § 6);

Ponadto, możesz otrzymać Rentę Siepomaga, po spełnieniu
warunków wskazanych w § 8.
Wynosi
ona
miesięcznie
wynagrodzenia za pracę!

do

60%

minimalnego

d. finansowej - w postaci zapomogi pieniężnej (wypłacanej jednorazowo
lub w ratach), która może być udzielona w wyjątkowych sytuacjach, o jakich
mowa w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu, o ile Fundacja tak postanowi;
e. innej, zaproponowanej przez Fundację.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 lit. b, c, d lub e Regulaminu, Fundacja nie
świadczy Pomocy polegającej na przekazywaniu środków pieniężnych
bezpośrednio Podopiecznemu.
3. Do dokumentów przekazywanych Fundacji w celu uzyskania Pomocy w jednej
z form, o jakich mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienie § 3 ust. 3
Regulaminu.
4. Jeśli Pomoc udzielana jest przez Fundację ze środków z dodatniego Salda
Subkonta 1%, wówczas środki te wydatkowane są przez Fundację zgodnie z
metodą FIFO.
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5. W przypadku, gdy w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy Podopieczny nie
złożył żadnego Wniosku dotyczącego jakiejkolwiek z form Pomocy, o jakich
mowa w ust. 1 powyżej lub we wspomnianym okresie nie nastąpiła żadna
wypłata środków pieniężnych na rzecz Pomocy Podopiecznemu, wówczas
Fundacja wysyła do Podopiecznego lub osoby działającej w jej imieniu lub na jej
rzecz informację o braku aktywności Podopiecznego z zapytaniem o jego
zainteresowanie dalszym korzystaniem z Pomocy. Informacja jest
przekazywana w Formie dokumentowej. Jeśli w okresie kolejnych trzech
miesięcy Podopieczny nie złoży żadnego Wniosku, Fundacja nie udzieli mu
Pomocy w jakiejkolwiek formie lub Podopieczny nie powiadomi Fundacji o chęci
skorzystania z Pomocy w przyszłości określając cele takiej Pomocy, wówczas
Fundacja przeznacza zgromadzone w ramach Zbiórek oraz dodatniego Salda
Subkonta 1% środki pieniężne na swoje cele statutowe, dokładając starań, by
środki te zostały przeznaczone na pomoc społeczną dla podopiecznych Fundacji
lub wsparcie projektów społecznych.

Jeśli kontakt z Tobą, pomimo prób z naszej strony okaże się
niemożliwy, możemy przeznaczyć zebrane środki na cele
statutowe, w tym Pomoc dla innych Podopiecznych
lub wsparcie projektów społecznych.

6. Szczegółowe warunki uzyskania Pomocy w formach określonych w ust. 1 lit. ac, określają postanowienia § 6 - § 8 Regulaminu.
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§ 6. [Pomoc w formie ponoszenia przez Fundację nieopłaconych wydatków Opisana tutaj forma Pomocy polega na tym, że Fundacja
obciążających Podopiecznego]
pokryje koszty Twojego leczenia.
1. Pomoc w formie, o jakiej mowa w § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu, polega na
bezpośrednim ponoszeniu przez Fundację uzasadnionych wydatków (kosztów)
obciążających Podopiecznego lub jego rodzinę, w szczególności kosztów
świadczeń zdrowotnych udzielanych Podopiecznemu, wyrobów medycznych lub
leków potrzebnych Podopiecznemu.

Pokryte mogą być wyłącznie koszty, które zostały należycie
udokumentowane, a dokumenty ich dotyczące, zostały nam
dostarczone w odpowiednim terminie.

2. Fundacja udziela Pomocy w formie, o jakiej mowa w ust. 1 powyżej:

Pamiętaj, że wskazane tutaj wymagania dotyczą jedynie tej
a. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia doręczenia formy Pomocy, a poza nimi muszą zostać spełnione ogólne
Fundacji prawidłowo wystawionego dokumentu, stanowiącego podstawę warunki określone w § 3 Regulaminu.
poniesienia uzasadnionego wydatku (kosztu) obciążającego Podopiecznego
lub jego rodzinę;
b. pod warunkiem, że prawidłowo wystawiony dokument, stanowiący podstawę
poniesienia uzasadnionego wydatku (kosztu) obciążającego Podopiecznego
lub jego rodzinę, został przekazany Fundacji w terminie 30 (trzydziestu) dni
od daty jego wystawienia, jednocześnie nie później niż na 14 (czternaście)
dni przed terminem zapłaty należności objętej tym dokumentem;
c. w ten sposób, że Fundacja pokrywa określone wydatki (koszty) w imieniu
lub na rzecz Podopiecznego i nie jest nabywcą świadczeń objętych Pomocą.
Fundacja nie realizuje usług lub innych świadczeń składających się na
Pomoc na rzecz Podopiecznego;
d. na podstawie decyzji Fundacji.
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§ 7. [Pomoc w formie refundowania przez Fundację wydatków poniesionych Innym sposobem, w jaki pomagamy, jest refundacja
przez Podopiecznego, w tym Refundacja z 1%]
wydatków. W ramach refundacji Fundacja może zwrócić
1. Pomoc w formie, o jakiej mowa w § 5 ust. 1 lit. b Regulaminu, polega na koszty, które już zostały przez Ciebie poniesione.
refundowaniu przez Fundację zatwierdzonych przez nią, uzasadnionych
wydatków (kosztów) poniesionych przez Podopiecznego, w szczególności
kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych Podopiecznemu, wyrobów
medycznych lub leków potrzebnych Podopiecznemu, niepokrytych uprzednio
przez Fundację lub osobę trzecią, np. inną organizację pozarządową, w ramach,
m.in. pomocy społecznej lub darowizny.
2. Fundacja udziela Pomocy w formie, o jakiej mowa w ust. 1 powyżej:

Refundacji dokonamy w terminie 30 dni roboczych
a. w terminie 30 Dni roboczych od dnia doręczenia Fundacji prawidłowo od otrzymania niezbędnych dokumentów.
wystawionego
dokumentu,
stanowiącego
podstawę
poniesienia
uzasadnionego wydatku (kosztu), o jakim mowa w ust. 1 powyżej;
b. pod warunkiem, że z dokumentu, o jakim mowa w lit. a powyżej wynika, że Musisz wykazać, że wydatek przedstawiony do refundacji
należność nim objęta została zapłacona. Celem wykazania tej okoliczności został przez Ciebie faktycznie poniesiony.
Podopieczny
może
przedstawić
Fundacji
odrębny
dokument,
np. potwierdzenie wykonania przelewu. Ocena, czy Podopieczny wykazał
fakt zapłaty należności należy do Fundacji;
c. dokonując przelewu środków pieniężnych wyłącznie na wskazany Fundacji Ze względów bezpieczeństwa musimy zweryfikować numer
Twojego rachunku bankowego (lub rachunku w SKOK) przed
przez Podopiecznego rachunek bankowy prowadzony przez bank krajowy
lub oddział banku zagranicznego z siedzibą w Polsce lub rachunek dokonaniem przelewu. Ze względów bezpieczeństwa
wymagamy posiadania rachunku prowadzonego w Polsce.
prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
z siedzibą w Polsce, zweryfikowane uprzednio poprzez procedurę
kontrolnego przelewu wykonanego na rachunek bankowy Fundacji,
w kwocie i z opisem wskazanym przez Fundację.

3. Pomocą w formie, o jakiej mowa w niniejszym paragrafie, nie są objęte wydatki Refundacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków, które
(koszty) ponoszone w bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności trudno byłoby ponieść samodzielnie. Jeśli znajdujesz się
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na zakup paliwa, biletów uprawniających do przejazdu publicznym transportem w trudnej sytuacji i potrzebujesz dodatkowej pomocy,
zbiorowym, na inne opłaty należne za przewóz osób, a także na zakup żywności zapoznaj się z Pomocą w formie Renty Siepomaga, opisanej
(środków spożywczych), odzieży lub środków chemii gospodarczej, chyba że co w § 8.
innego wynika z decyzji Fundacji.
4. Refundacje wydatków (kosztów) w ramach Pomocy dokonywane są na
podstawie decyzji Fundacji, poprzedzonej weryfikacją stanu faktycznego danej
sprawy.
5. W przypadku, gdy refundacja, o jakiej mowa w ust. 1-4 powyżej, miałaby
następować ze środków z dodatniego Salda Subkonta 1% (“Refundacja z 1%”),
wówczas taka refundacja podlega także wszystkim poniższym ograniczeniom:

Refundacja finansowana z 1% podatku podlega dodatkowym
wymogom. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej formy Pomocy
pamiętaj, że:

a. Refundacja z 1% obejmuje wyłącznie wydatki (koszty) poniesione przez
Podopiecznego w okresie obowiązywania Porozumienia;

●

b. środki z dodatniego Salda Subkonta 1% mogą służyć refundacji wydatków
(kosztów) poniesionych przez Podopiecznego wyłącznie w roku
kalendarzowym, w którym Podopieczny zgłosił je prawidłowo do Refundacji
z 1%;

●

c. Refundacja z 1% obejmuje wyłącznie wydatki, które zostały zgłoszone
Fundacji przez Potrzebującego, celem refundacji w tym trybie, w okresie
30 (trzydziestu) dni od poinformowania Potrzebującego przez Fundację
o Saldzie Subkonta 1%, po zaksięgowaniu przez Fundację środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok
poprzedzający. Fundacja przekazuje informację, o jakiej mowa w zdaniu
poprzednim, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email
powiązany z Kontem Potrzebującego, lub w innej formie spełniającej
wymogi Formy dokumentowej. Zgłoszenie wydatków do Refundacji z 1%
przed datą przekazania informacji, o jakiej mowa w zdaniu poprzednim,
nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu, o jakim mowa w ust. 2 lit. a
powyżej;

●

Refundacją z 1% są objęte jedynie wydatki
poniesione od dnia zawarcia z nami Porozumienia;
do Refundacji z 1% możesz zgłosić tylko wydatki
z bieżącego roku, np. zgłaszając się w 2020 r.,
obejmujesz wnioskiem wydatki tylko z tego roku;
na zgłoszenie wydatków do Refundacji z 1% masz 30
dni od dnia powiadomienia Ciebie o stanie środków z
1%.
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d. Refundacja z 1% obejmuje wyłącznie wydatki (koszty) należycie
udokumentowane, przy czym o spełnieniu tego wymogu decyduje Fundacja.
§ 8. [Renta Siepomaga, w tym Renta Siepomaga z 1%]
1. Pomoc w formie, o jakiej mowa w § 5 ust. 1 lit. c Regulaminu, nazywana “Rentą
Siepomaga”, ma postać okresowego świadczenia pieniężnego, przyznawanego
przez Fundację na okres jednego roku, chyba że wcześniej nastąpi wyczerpanie
środków ze Zbiórki na Cele ogólne, z których finansowane jest to świadczenie
lub Fundacja odwoła wcześniej Pomoc w tej formie (w szczególności wskutek
ustania stanu uzasadniającego dalsze wypłacanie Renty Siepomaga).
2. Renta Siepomaga wypłacana jest raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez
Fundację,
w
kwocie
stanowiącej
maksymalnie
równowartość
60% (sześćdziesięciu procent) obowiązującej aktualnie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę (z zaokrągleniem w górę do pełnych stu złotych).
3. Renta Siepomaga przysługuje Podopiecznemu po spełnieniu warunków
określonych poniżej oraz w innych postanowieniach Regulaminu i podjęciu
w tym zakresie pozytywnej decyzji przez Fundację:
a. Podopieczny złożył prawidłowy wniosek o wypłacanie Renty Siepomaga ze
środków ze Zbiórki na Cele ogólne (“Wniosek o Rentę Siepomaga”),
korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Konta Potrzebującego, w tym
podał lub złożył wymagane dane, dokumenty lub oświadczenia;
b. jeśli Podopieczny otrzymuje Rentę Siepomaga, może złożyć Wniosek
o Rentę Siepomaga (obejmujący Pomoc w tej formie na kolejny rok)
nie wcześniej niż na dwa miesiące przed upływem okresu, na jaki została
mu przyznana Renta Siepomaga;
c. Podopieczny wskazał Fundacji rachunek bankowy prowadzony przez bank
krajowy lub oddział banku zagranicznego z siedzibą w Polsce lub rachunek
prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową

Nasza Pomoc może polegać na przyznaniu Tobie Renty
Siepomaga. Ta forma Pomocy polega na comiesięcznej
wypłacie określonej kwoty, ze środków zebranych w ramach
Zbiórki na Cele ogólne.

Kwota Renty Siepomaga może stanowić maksymalnie 60%
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

By otrzymać Rentę Siepomaga trzeba spełnić określone
warunki, najważniejsze z nich to:
● złożenie wniosku o Rentę Siepomaga,
● posiadanie rachunku bankowego (lub rachunku w SKOK)
w Polsce,
● wykonanie kontrolnego przelewu,
● zebranie środków na Zbiórce na Cele ogólne,
● pozytywna decyzja Fundacji.
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z siedzibą w Polsce, na który Fundacja ma przelewać kwotę Renty
Siepomaga;
d. Podopieczny dokonał na rzecz Fundacji kontrolnego przelewu z rachunku,
o jakim mowa w lit. c powyżej, na kwotę i z opisem wskazanym przez
Fundację;
e. w razie zmiany rachunku, o jakim mowa w lit. d powyżej, nowy rachunek
musi spełniać wymogi, o jakich mowa w lit. c i d powyżej;
f. jeżeli stan środków ze Zbiórki na Cele ogólne jest niższy niż maksymalna
kwota Renty Siepomaga wskazana w ust. 2 powyżej, kwota Renty
Siepomaga zostanie wypłacona w równowartości pozostałych środków
ze Zbiórki na Cele ogólne, po czym obowiązek wypłacania Renty
Siepomaga wygasa.;
7. W przypadku, gdy Renta Siepomaga miałaby być wypłacana z dodatniego Salda
Subkonta 1% (“Renta Siepomaga z 1%”), wówczas dodatkowe warunki jej
wypłacania, poza określonymi dla Renty Siepomaga, które znajdują
odpowiednie zastosowanie, są następujące:
a. Podopieczny złożył prawidłowy wniosek o wypłacanie Renty Siepomaga
z 1% (“Wniosek o Rentę Siepomaga z 1%”), korzystając z odpowiedniej
funkcjonalności Konta Potrzebującego;
b. jeżeli stan środków tworzących dodatnie Saldo Subkonta 1% jest niższy niż
maksymalna kwota Renty Siepomaga wskazana w ust. 2 powyżej, kwota
Renty Siepomaga z 1% zostanie wypłacona w równowartości pozostałych
środków dodatniego Salda Subkonta 1%, po czym obowiązek wypłacania
Renty Siepomaga z 1% wygasa.
8. Fundacja dokłada starań, by Wnioski o Rentę Siepomaga były rozpatrywane
w terminie jednego miesiąca od dnia ich skutecznego złożenia
9. Renta Siepomaga albo Renta Siepomaga z 1% są wypłacane do ostatniego dnia
każdego miesiąca, z dołu, chyba że Fundacja wskazała Podopiecznemu inny

Możesz otrzymać Rentę Siepomaga ze środków z 1%. Aby
ją otrzymać musisz spełnić warunki do wypłaty Renty
Siepomaga (zobacz informacje powyżej) oraz dodatkowe
warunki wskazane w kolumnie po lewej stronie.

Staramy się rozpatrywać wszystkie wnioski w terminie
miesiąca od ich otrzymania. Prosimy o staranne
przygotowywanie wniosków, ponieważ w przypadku braków
termin ten ulegnie wydłużeniu.
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termin wypłaty Renty Siepomaga albo Renty Siepomaga z 1% w Formie
dokumentowej.
10. Jeśli Podopiecznemu została przyznana Pomoc w formie Renty Siepomaga oraz
Renty Siepomaga z 1%, wówczas w pierwszej kolejności wypłacana jest Renta
Siepomaga z 1%, zaś po wyczerpaniu środków z dodatniego Salda Subkonta
1%, Podopiecznemu jest wypłacana Renta Siepomaga (pod warunkiem
spełnienia warunków do wypłaty tej renty). Maksymalna kwota świadczenia
pieniężnego wypłacanego Podopiecznemu w razie kumulacji obu rent nie może
przekroczyć maksymalnej kwoty Renty Siepomaga wskazanej w ust. 2 powyżej.
11. Prawo do Renty Siepomaga oraz Renty Siepomaga z 1% wygasa
w szczególności z chwilą śmierci Podopiecznego, istotnej zmiany stanu
faktycznego stanowiącego podstawę przyznania danej renty, odwołania danej
renty przez Fundację z innego powodu.
12. Odwołanie Pomocy udzielonej w formie Renty Siepomaga lub Renty Siepomaga
z 1% nie wymaga uzasadnienia.
13. Podopieczny nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia, bądź obciążenia
Renty Siepomaga lub Renty Siepomaga z 1% lub praw z nich wynikających, bez
uprzedniej zgody Fundacji udzielonej w Formie dokumentowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Renta Siepomaga
będzie wypłacana do końca miesiąca albo we wskazanym
indywidualnie terminie.

Renta Siepomaga wygasa z momentem
Podopiecznego lub ustania trudnej sytuacji.

śmierci

Ze względu na osobisty charakter Renty nie jest możliwe
przekazanie jej innej osobie, bez wcześniejszej zgody
Fundacji.
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§ 9. [Finansowanie Pomocy]
1.

Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Regulaminu, Pomoc może być
finansowana ze środków, które zostały lub zostaną zgromadzone przez
Fundację:

Podstawowym źródłem finansowania Pomocy udzielanej
przez Fundację są wpłaty darczyńców dokonywane
w ramach Zbiórek w portalu Siepomaga.pl.

a. w ramach Zbiórki lub Zbiórek, prowadzonej/-ych po zawarciu Porozumienia;
b. w inny sposób, niż określony w lit. a powyżej, ustalony przez Strony
w Porozumieniu lub w trybie określonym w Porozumieniu;

Na zasadach określonych w Regulaminie Pomoc jest także
finansowana z otrzymanego 1% podatku.

c. w inny sposób, niż określony w lit. a lub b powyżej, przy czym o takich
sposobach gromadzenia środków na finansowanie Pomocy decyduje
wyłącznie Fundacja.
2.

Jeżeli w Porozumieniu lub w trybie określonym w Porozumieniu
nie postanowiono inaczej, Pomoc będzie finansowana wyłącznie ze środków
pieniężnych zgromadzonych przez Fundację po zawarciu Porozumienia w celu
udzielenia Pomocy w ramach prowadzonej przez Fundację Zbiórki na Cele
szczegółowe, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu oraz Regulaminu
Portalu.
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§ 10. [Porozumienie; ograniczenie lub odwołanie Pomocy]
1.

Porozumienie określa w szczególności zakres, warunki udzielenia i źródło
finansowania Pomocy oraz zasady ustalania tych kwestii z Potrzebującym,
a ponadto zakres obowiązków Podopiecznego związanych ze współdziałaniem
z Fundacją w okresie obowiązywania Porozumienia oraz pomocą
Podopiecznego w gromadzeniu środków koniecznych do sfinansowania
Pomocy.

2.

Poprzez akceptację Regulaminu, Osoba w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby
działające w jej imieniu lub na jej rzecz akceptują także treść Porozumienia
objętą Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Porozumienie jest zawierane
z Fundacją z chwilą, o jakiej mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu.

3.

Jeżeli Pomoc będzie finansowana w całości albo w części ze środków, o jakich
mowa w § 6 ust. 1 lit. a Regulaminu, Porozumienie stanowi zobowiązanie do
udzielenia przez Fundację Pomocy, jednakże pod warunkiem pozyskania przez
Fundację, we wskazany w Porozumieniu sposób lub w sposób wskazany
w trybie określonym w Porozumieniu, środków wystarczających na
sfinansowanie Pomocy, chyba że Fundacja postanowiła inaczej.

4.

W przypadku braku odpowiedniej ilości środków zebranych w ramach Zbiórki
prowadzonej w Siepomaga.pl na sfinansowanie Pomocy, Fundacja może
zaproponować Podopiecznemu zmianę celu, zakresu lub warunków Pomocy,
zaspokajając chociażby częściowo uzasadnione potrzeby Podopiecznego.

5.

Nadwyżkę nad zgromadzoną w celu udzielenia Pomocy kwotą, a wartością
Pomocy Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji.
Fundacja może przekazać nadwyżkę także na dodatkową pomoc społeczną
Podopiecznemu, jeżeli uzna udzielenie takiej pomocy za zasadne.

6.

Fundacja przeznacza zgromadzone na sfinansowanie Pomocy środki na cele
statutowe Fundacji również w przypadku śmierci Podopiecznego, zwłaszcza jeśli
śmierć nastąpiła przed lub w trakcie udzielania mu Pomocy, lub jeżeli udzielenie

Szczegóły takie, jak zakres, warunki i źródło finansowania
Pomocy będą zawsze określone w Porozumieniu lub w trybie
określonym w Porozumieniu. W tym dokumencie będą także
określone dodatkowe obowiązki Podopiecznego.

Może się zdarzyć, że w ramach Zbiórki nie zostanie zebrana
odpowiednia kwota albo powstanie nadwyżka.
Jeśli nie uda się zebrać całości kwoty, staramy się by
zebrane
środki,
chociaż
częściowo
pomogły
Podopiecznemu.
Z kolei w przypadku nadwyżki, w zależności od przypadku,
dodatkowe środki zostaną przeznaczone na działalność
statutową lub dodatkową Pomoc dla Podopiecznego.
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Pomocy stało się bezzasadne w całości lub w części z innych przyczyn, a także
w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia lub odstąpienia
od Porozumienia przez którąkolwiek z jego stron, chyba że Fundacja postanowi
inaczej. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim dotyczy Pomocy udzielanej
w każdej z form, o jakich mowa § 5 ust. 1 Regulaminu.
7.

Fundacja jest uprawniona wstrzymać lub ograniczyć Pomoc lub odmówić jej
udzielenia, pomimo wcześniejszej decyzji o zakwalifikowaniu do udzielenia
Pomocy i zawarcia Porozumienia, z ważnych powodów, w szczególności, jeśli
Pomoc miałaby zostać przeznaczona na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez podmiot, co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości,
co do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności lub doświadczenia,
zaś w odniesieniu do leków, wyrobów medycznych lub innych rzeczy, jeśli
uzasadnione wątpliwości dotyczyłyby ich efektywności lub skuteczności.

8.

W przypadku stwierdzenia przez Fundację, iż Podopieczny marnotrawi
przyznaną mu Pomoc lub korzysta z niej w sposób niezgodny z jej
przeznaczeniem, bądź marnotrawi własne zasoby finansowe lub nie
współpracuje z Fundacją, Fundacja może wstrzymać lub ograniczyć Pomoc
lub odmówić jej udzielenia, także pomimo wcześniejszej decyzji
o zakwalifikowaniu do udzielenia Pomocy.

9.

Do spraw nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się postanowienia
Regulaminu.

Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania, ograniczenia,
a także odmówienia Pomocy, jeśli będziemy mieli
uzasadnione wątpliwości co do sposobu wydatkowania
środków.

10. W razie zawarcia pomiędzy Stronami Porozumienia, zostaje ono zawarte na
czas nieoznaczony, w szczególności na czas prowadzenia przez Fundację
Zbiórek oraz Konta Potrzebującego i Profilu.
11. W przypadku, gdy Fundacja stwierdzi, że dane, dokumenty lub oświadczenia
objęte Wnioskiem nie są zgodne ze stanem faktycznym lub że zostały zatajone

Gdy okaże się, że Pomoc została udzielona na podstawie
nieprawdziwych informacji, możemy odmówić jej realizacji.
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istotne dla oceny sprawy dane lub dokumenty, jest uprawniona do rozwiązania
Porozumienia w całości lub w części w trybie natychmiastowym.
12. Fundacja jest uprawniona do rozwiązania Porozumienia w całości lub w części
w trybie natychmiastowym z ważnego powodu, m.in. wówczas, gdy Podopieczny
lub jego przedstawiciel, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszeń, nie zaniechał niezwłocznie naruszania postanowień Regulaminu lub
dóbr osobistych Fundacji, członka jej organu, jej pracownika, współpracownika
lub wolontariusza.
13. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie w każdym czasie, z
zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca.
14. Rozwiązanie
Porozumienia
w całości skutkuje w szczególności
uniemożliwieniem Podopiecznemu lub jego przedstawicielowi dostępu do Konta
Potrzebującego.

Współpraca z Fundacją jest dobrowolna, dlatego w każdym
momencie możesz z niej zrezygnować. Obie strony mają 1miesięczny termin na wypowiedzenie Porozumienia,
ze skutkiem na koniec miesiąca.

15. W przypadku rozwiązania Porozumienia, Fundacja przekaże zgromadzone
środki, które miały służyć sfinansowaniu Pomocy Podopiecznemu, na cele
statutowe Fundacji.
16. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia, z zachowaniem lub bez zachowania
okresu wypowiedzenia, a także wezwanie Podopiecznego lub jego
przedstawiciela do zaniechania naruszeń Regulaminu lub dóbr osobistych
Fundacji, członka jej organu, jej pracownika, współpracownika lub wolontariusza,
wymagają zachowania Formy dokumentowej.
17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do każdej z form Pomocy.
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§ 11. [Postanowienia końcowe]
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2020 r. i obowiązuje przez czas
nieoznaczony.

2.

Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu
lub wydania nowego Regulaminu (w szczególności wskutek zmiany przepisów
prawnych, obowiązku wykonania prawomocnego orzeczenia sądu
lub ostatecznej
decyzji
administracyjnej
lub wprowadzenia
zmian
w funkcjonowaniu Portalu), o czym niezwłocznie poinformuje Osoby w trudnej
sytuacji życiowej oraz Podopiecznych. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia
w życie zmian treści Regulaminu lub nowego Regulaminu Osoba w trudnej
sytuacji życiowej lub Podopieczny nie złoży oświadczenia o braku akceptacji
tych zmian lub nowego Regulaminu, uznaje się, że Osoba w trudnej sytuacji
życiowej lub Podopieczny wyraził na nie zgodę i zmiany są wiążące dla takiej
osoby od dnia ich wejścia w życie, określonego przez Fundację. W przypadku
złożenia przez Osobę w trudnej sytuacji życiowej lub Podopiecznego
oświadczenia o braku akceptacji zmian treści Regulaminu lub nowego
Regulaminu, taką osobę wiąże ostatnio zaakceptowana wersja Regulaminu.

3.

O zmianach treści Regulaminu lub nowym Regulaminie Fundacja informuje
Osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz Podopiecznych w Formie dokumentowej,
w szczególności za pośrednictwem Konta Potrzebującego, o ile dana osoba je
posiada.

4.

Zmiana nazwy, siedziby lub adresu siedziby Fundacji, sądu rejestrowego lub
jego wydziału właściwego dla Fundacji, nie stanowią zmian Regulaminu,
jednakże wymagają powiadomienia o zmianach Osoby w trudnej sytuacji
życiowej oraz Podopiecznego w Formie dokumentowej.

5.

Wyjaśnienia dla Podopiecznych nie stanowią treści Regulaminu. Ich zmiana nie
stanowi zmiany Regulaminu.

Dziękujemy, że wytrwałeś z nami do końca!
Na koniec chcemy zaznaczyć, że staramy się usprawniać
nasze działania, dlatego Regulamin, który czytasz, może
ulec zmianie.
Poinformujemy Cię o każdej zmianie i damy czas do
namysłu. Jeśli nie spodobają Ci się zaproponowane przez
nas zmiany możesz ich nie akceptować, wtedy współpraca
będzie przebiegała na dotychczasowych zasadach.
Pamiętaj, że krótkie wyjaśnienia zamieszczone po prawej
stronie, mają Ci jedynie pomóc w zrozumieniu Regulaminu,
który ma decydujące znaczenie. W razie wątpliwości zawsze
możesz się z nami skontaktować.
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6.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub Porozumienia okaże się
nieważne, Regulamin lub Porozumienie pozostają w mocy co do pozostałych
postanowień, a w miejsce postanowień dotkniętych nieważnością stosuje się
odpowiednie przepisy polskiego prawa.

7.

Do Regulaminu i Porozumienia stosuje się przepisy polskiego prawa.

8.

Wykaz załączników do Regulaminu:
a. Załącznik nr 1 - Porozumienie.

9.

Poprzez akceptację Regulaminu Osoba w trudnej sytuacji życiowej,
Podopieczny, a także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz
zobowiązują się stosować w pełni postanowienia Regulaminu oraz
Porozumienia.

10. Treść Regulaminu w formacie pliku PDF do nieodpłatnego pobrania.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania świadczeń pomocy społecznej przez Fundację Siepomaga

POROZUMIENIE
w przedmiocie ustalenia zasad i zakresu udzielania pomocy społecznej
Potrzebującemu przez Fundację Siepomaga oraz dotyczące Konta i Profilu
Potrzebującego w Siepomaga.pl
zawarte pomiędzy Fundacją, reprezentowaną przez:
Panią/ Pana [imię i nazwisko] – [Funkcja];
-aPanią/ Panem [imię i nazwisko Potrzebującego] adres [Ulica] [Numer domu/ mieszkania] [Kod
pocztowy] [Miasto/ Państwo] PESEL (w braku PESEL - nazwa i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość) [Numer PESEL/ Nazwa i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość]
zwaną/-ym dalej: “Potrzebującym” lub “Podopiecznym”.
[Imię i nazwisko Potrzebującego] [Numer PESEL lub data urodzenia Potrzebującego]
adres [Ulica] [Numer domu/ mieszkania] [Kod pocztowy] [Miasto/ Państwo]
zwaną/-ym dalej: “Potrzebującym” lub “Podopiecznym”, reprezentowanym przez:
Panią/ Pana [Imię i nazwisko opiekuna] adres [Ulica] [Numer domu/ mieszkania] [Kod
pocztowy] [Miasto/ Państwo] PESEL (w braku PESEL - nazwa i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość) [Numer PESEL/ Nazwa i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość]
stosunek prawny względem Potrzebującego [Np. rodzic, opiekun, kurator, pełnomocnik]
zwaną/-ym dalej: “Opiekunem”.
Strony zawierają Porozumienie, o treści, jak niżej:
§ 1. [Definicje pojęć]
1. Z zastrzeżeniem pojęć zdefiniowanych w Regulaminie, użyte w Porozumieniu pojęcia
oznaczają:
a.
“Strony” - łącznie Fundacja i Potrzebujący.
b.
“Strony” - każda ze Stron z osobna.
c.
“Porozumienie” - niniejsze porozumienie.
d.
“Regulamin” - “Regulamin udzielania świadczeń pomocy społecznej przez
Fundację Siepomaga”.
§ 2. [Oświadczenia Fundacji]
Fundacja oświadcza, że Potrzebujący na zasadach określonych w Regulaminie został
zakwalifikowany przez Fundację do udzielenia Pomocy, której zakres, warunki udzielenia
i źródło finansowania określa § 3 Porozumienia.

1

§ 3. [Zakres, warunki udzielenia i źródło finansowania Pomocy Potrzebującemu]
1. Fundacja zobowiązuje się do gromadzenia środków pieniężnych potrzebnych
do udzielenia Pomocy Potrzebującemu poprzez:
a.
prowadzenie Zbiórek, których szczegółowy cel, zakres, okres trwania,
dodatkowe warunki zostaną ustalone każdorazowo pomiędzy Stronami w drodze
komunikacji prowadzonej z Potrzebującym w ramach Konta Potrzebującego lub w
razie takiej potrzeby w innej formie, spełniającej wymogi Formy dokumentowej;
b.
przeznaczenie, w miarę posiadanych przez Fundację możliwości finansowych
i według decyzji Fundacji, oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu, części
środków finansowych otrzymanych przez Fundację z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych („1%”), w szczególności środków z 1% otrzymanych przez Fundację
w ramach tzw. celu szczegółowego obejmującego Pomoc Podopiecznemu;
c.
inne działania, uzgodnione z Potrzebującym w sposób określony w ust. 1 lit. a
powyżej.
§ 4. [Zapewnienia i zobowiązania Podopiecznego]
1. Podopieczny zapewnia, że wszystkie osoby fizyczne, które są przedstawione
na przekazanych Fundacji zdjęciach, filmach lub innych materiałach, wyraziły zgodę
na bezpłatne rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie, w jakim zgodę
na rozpowszechnianie swojego wizerunku wyraził Podopieczny. Fundacja ma prawo
modyfikować (np. edytować, obrabiać, zmieniać) przekazane jej zdjęcia, filmy lub inne
materiały zawierające wizerunki ww. osób i rozpowszechniać je bezpłatnie w zmienionej
formie.
2. Podopieczny zobowiązuje się uzgadniać z Fundacją wszelkie działania mające na celu
promocję lub propagowanie jego Profilu oraz Zbiórek, o ile takie działania wiązałyby się z
wykorzystaniem nazwy, logo lub innych znaków towarowych Fundacji.
3. Podopieczny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Fundacji o:
a.
istotnej zmianie swojej sytuacji życiowej, w tym osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej, zdrowotnej;
b.
działaniach osób trzecich udzielających Pomocy Podopiecznemu, w
szczególności o działaniach innych fundacji lub stowarzyszeń, poprzez podanie
danych identyfikujących taki podmiot oraz daty rozpoczęcia z nim współpracy.
4. Podopieczny zobowiązuje się dbać o dobre imię Fundacji. Przez naruszenie dobrego
imienia Fundacji rozumie się w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych
informacji
na
temat
Fundacji,
członka
jej
organu,
jej
pracownika,
współpracownika lub wolontariusza lub takie rozpowszechnianie informacji o Fundacji,
członku jej organu, jej pracowniku, współpracowniku lub wolontariuszu, które stawia
Fundację lub wszystkie lub jedną z wymienionych osób w negatywnym świetle. W
przypadkach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, Fundacja jest uprawniona do
rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym.
5. Podopieczny, w przypadku rozpowszechniania przez niego lub w jego imieniu lub na jego
rzecz przez osoby trzecie, apeli lub innych wezwań o pomoc, zobowiązuje się podawać
link do strony właściwej Zbiórki oraz swojego Profilu.
6. W przypadku publikacji w mediach lub serwisach internetowych osób trzecich materiałów
o Podopiecznym, związanych z celem Pomocy Podopiecznemu, za wiedzą lub zgodą
Podopiecznego, Podopieczny zobowiązany jest zapewnić zamieszczenie w takim
materiale informacji o działaniach Fundacji na rzecz Pomocy Podopiecznemu, wraz z
podaniem linku do strony właściwej Zbiórki oraz Profilu, a jeżeli okaże się to niemożliwe,
informacji umożliwiającej kontakt z Fundacją.
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