Wersja dokumentu: 7.2

Regulamin
przyznawania pomocy materialnej w ramach Programu Charytatywno – Ekologicznego
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…”

§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla osób objętych Programem Charytatywno – Ekologicznym „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko
przyrodzie… .” Fundacji Bez Tajemnic.
2. Świadczenia pomocy materialnej dla osób objętych Programem przyznawane są ze środków zgromadzonych
na rachunku bankowym Fundacji Bez Tajemnic, w ramach Programu, o którym mowa w § 1 ust. 1
3. Osoba starająca się o dofinansowanie musi zostać zarejestrowana jako Podopieczny Fundacji Bez Tajemnic
poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów oraz zawarcie Porozumienia z Fundacją Bez Tajemnic.
4. Wnioskodawca poprzez przesłanie dokumentacji oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i
akceptuje go.
5. Ze środków, o których mowa w paragrafie 1. ust. 2, wnioskodawca może ubiegać się o:
a) finansowanie całkowitej ceny zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wskazanego w rozporządzeniach
Ministra Zdrowia, o których mowa w paragrafie 1. ust. 6
b) finansowanie części ceny zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wskazanego w rozporządzeniach
Ministra Zdrowia, o których mowa w paragrafie 1. ust. 6
6. Rozporządzenia Ministra zdrowia o których mowa w niniejszym regulaminie to:
a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r Nr 139, poz. 1141);
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środkami pomocniczymi (Dz. U. Nr 31, poz. 166);
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środkami pomocniczymi (Dz. U. Nr 23, poz. 127);
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7. Dofinansowaniu nie podlegają:
a) rehabilitacja;
b) turnusy rehabilitacyjne;
c) zabiegi medyczne (w tym operacje);
d) sprzęt rehabilitacyjny nie posiadający uzasadnienia medycznego w rozwoju Podopiecznego
wnioskodawcy;
e) sprzęt rehabilitacyjny nie posiadający wymaganych dokumentów poświadczających jego realne
działanie rehabilitacyjne;
f) sprzęt rehabilitacyjny w fazie badań lub w okresie testów;
g) sprzęt rehabilitacyjny już zakupiony.
§2
KOMISJA DO SPRAW PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
1. Organem uprawnionym do przyznawania świadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 jest Komisja ds.
przyznawania świadczeń materialnych działająca w porozumieniu z Zarządem Fundacji Bez Tajemnic. .
2. Komisja ds. przyznawania świadczeń materialnych może zasięgać porad biegłych lekarzy, prawników,
przedstawicieli instytucji państwowych, rzeczoznawców lub osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz
Rady Fundacji w celu uzyskania niezależnej opinii.
3. Komisja ds. przyznawania świadczeń materialnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje
sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i informuje Wnioskodawców o ewentualnych brakach.
4. Od decyzji Komisji ds. przyznawania świadczeń materialnych przysługuje prawo odwołania się do Zarządu
Fundacji Bez Tajemnic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
5. Wszystkie sprawy dotyczące świadczeń pomocy materialnej wpływające do Zarządu Fundacji Bez Tajemnic w
trybie odwoławczym powinny posiadać decyzję Komisji ds. przyznawania świadczeń materialnych.
6. Z prac Komisji ds. przyznawania świadczeń materialnych oraz Zarządu każdorazowo sporządza się protokół,
który podpisują odpowiednio członkowie Komisji ds. przyznawania świadczeń materialnych.
7. Obowiązki przewodniczącego Komisji ds. przyznawania świadczeń materialnych pełni osoba wyznaczona
przez Zarząd Fundacji przy pozytywnej opinii Rady Fundacji.
8. Nadzór nad działalnością Komisji ds. przyznawania świadczeń materialnych sprawują: Zarząd oraz Rada
Fundacji.
§3
WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
1. Warunkiem otrzymania świadczenia jest w szczególności przesłanie kompletu dokumentów oraz spełnienie
kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Beneficjentami Programu „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” mogą być wyłącznie osoby,
które nie ukończyły 18 roku życia w chwili złożenia wniosku o Pomoc do Fundacji Bez Tajemnic.
3. Świadczenia przyznawane są Podopiecznemu znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, co powinno
zostać poświadczone dokumentami o wysokości uzyskiwanego dochodu wszystkich osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku braku uzyskiwania dochodów należy dodatkowo przesłać:
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a) W przypadku osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy
poświadczające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna; - z informacją o prawie do zasiłku;
b) W przypadku osób niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne - pisemne oświadczenie o
niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy (Załącznik nr 3);
c) W przypadku uczniów - zaświadczenie o kształceniu wystawione przez placówkę oświatową, w
której osoba się kształci;
d) W przypadku studentów - zaświadczenie o posiadaniu statutu studenta.
e) W przypadku rolników - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, w przypadku
jego braku oświadczenie o nieposiadaniu gruntów (Załącznik 4);
f) W przypadku dzieci poniżej wieku szkolnego - kserokopia aktu urodzenia.
4. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, występująca jako rodzic lub opiekun prawny w
imieniu niepełnosprawnego Podopiecznego.
5. Świadczenia materialne przyznane w ramach Programu nie mogą zostać wykorzystane na inny niż
wnioskowany cel, zapisany w Formularzu Zgłoszenia Niepełnosprawnego Dziecka do dofinansowania zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu Charytatywno – Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie
tylko przyrodzie… .” (Załącznik nr 1
6. Maksymalna kwota świadczenia może wynosić 10 000zł.
7. W skład wymaganego kompletu dokumentów wchodzą:
a) Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1);
b) Zdjęcie dziecka (do zamieszczenia na stronie internetowej Programu oraz Fundacji w przypadku
zakwalifikowania do Programu);
c) Dokumenty poświadczające chorobę;
d) Zaświadczenie lekarskie o zapotrzebowaniu na dany typ sprzętu rehabilitacyjnego;
e) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
f) List motywacyjny rodzica/opiekuna prawnego uzasadniający potrzebę uzyskania pomocy materialnej
wraz z opisem historii choroby dziecka i sytuacji rodziny
g) Oświadczenie o wysokości posiadanej kwoty, jeżeli rodzice/opiekunowie posiadają część środków
zgromadzonych na zakup sprzętu;
h) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych przez rodziców/opiekunów
prawnych dziecka za ubiegły rok podatkowy;
i) Porozumienie podopiecznego w Fundacji Bez Tajemnic;
j) Dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli opiekunowie
starają się o dodatkowe finansowanie np. w NFZ, PFRON, MOPS, PCPR, GOPS, innych fundacjach i
podmiotach zbierających surowce wtórne;
k) W przypadku, gdy rodzice nie starają się o finansowanie w innych instytucjach wypełnione i
podpisane oświadczenie o nie wnioskowaniu z innych źródeł finansowania (Załącznik nr 2);
l) W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dokumenty poświadczające ten fakt (np. akt
zgonu lub dokumenty poświadczające rozwód lub separację oraz dokument potwierdzający wysokość
przyznanych alimentów, akt urodzenia dziecka);
m) W przypadku utraty źródła dochodu oprócz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego należy przedstawić
zaświadczenie o dochodach z okresu 12 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku;
n) faktura proforma zawierająca pełną nazwę oraz model sprzętu, a jeżeli w cenę wliczone są
dodatkowe akcesoria w załączeniu dokładną specyfikację – wyszczególnienie kosztów składowych.
8. Fundacja Bez Tajemnic zastrzega sobie prawo, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do wezwania o
dosłanie dodatkowych dokumentów poświadczających spełnienie kryteriów określonych niniejszym
regulaminem.
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9. W przypadku, gdy Wnioskodawca na prośbę Fundacji nie uzupełni brakujących dokumentów w terminie 30
dni, wniosek rozpatrywany jest negatywnie, a świadczenie nie zostaje przyznane.
10. Świadczenie w ramach Programu „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” może być otrzymane
przez tą samą osobę nie częściej niż jeden raz na trzy lata.

§4
TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH
1. Świadczenia przekazywane są w formie przelewu na rachunek bankowy producenta lub dystrybutora sprzętu
rehabilitacyjnego, na podstawie faktury wystawionej na dane Fundacji Bez Tajemnic. Prawidłowa faktura
powinna zawierać pełną nazwę oraz model sprzętu, a jeżeli w cenę wliczone są dodatkowe akcesoria w
załączeniu dokładną specyfikację – wyszczególnienie kosztów składowych. Dyspozycja przelewu wydawana jest
przez Zarząd Fundacji na podstawie decyzji Komisji ds. przyznawania świadczeń
2. Wysokość kwoty dofinansowania jest ustalana indywidualnie, po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją.
3. Jeżeli zachodzi przypuszczenie znacznego przekroczenia cen rynkowych w złożonym wniosku o zakup sprzętu
(Załącznik nr 1) Komisja ds. przyznawania świadczeń materialnych i Zarząd Fundacji może wysłać niezależne
zapytanie ofertowe do minimum trzech firm konkurencyjnych względem firmy określonej przez wnioskodawcę
jako dostawca sprzętu. Zapytanie ofertowe powinno dotyczyć sprzętu takiego jak wnioskowany lub o
zbliżonych parametrach i jakości.
4. W przypadku gdy kwota zakupu znacząco przekracza średnią cenę rynkową określoną na podstawie
minimum trzech niezależnych ofert wniosek zostaje odrzucony i świadczenie, o którym mowa w paragrafie 1.
ust. 2 nie zostaje przyznane.
5. Przekroczenie średniej ceny rynkowej, o której mowa w §4 ust. 3 nie może być większe niż 10% wartości
wnioskowanego sprzętu.
6. Świadczenia przyznawane są po otrzymaniu przez Komisję ds. przyznawania świadczeń materialnych
kompletu wymaganych dokumentów, spełniających warunki określone niniejszym regulaminem.

7. O kolejności zgłoszeń decyduje data otrzymania pełnego kompletu dokumentów. Wniosek nie zawierający
pełnego kompletu dokumentów zostaje zarejestrowany po uzupełnieniu braków.
8. Maksymalny dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie może
przekraczać kwoty 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
9. Obliczenie dochodu, o którym mowa w §4 ust. 8 dokonywane będzie na podstawie przedstawionych
zaświadczeń z Urzędu Skarbowego wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jako
suma dochodów wszystkich osób podzielona przez ich liczbę, a następnie podzielona przez 12 miesięcy.
10. W przypadku utraty źródła dochodu w celu obliczenia miesięcznego dochodu na członka rodziny, pod
uwagę brana będzie połowa dochodu zaświadczonego przez Urząd Skarbowy za poprzedni rok podatkowy oraz
połowa dochodu za okres 12 miesięcy poprzedzających okres złożenia wniosku, wynikającego z przedłożonych
zaświadczeń, w szczególności zaświadczenia o zarobkach wydanego przez pracodawcę.
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11. Obliczenie dochodu, o którym mowa w §4 ust. 8 dokonywane będzie według następującego schematu:
(50% sumy dochodów zaświadczonych przez Urząd Skarbowy za poprzedni rok rozliczeniowy + 50% sumy
dochodów uzyskiwanych w okresie poprzedzającym okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku) / liczbę osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym / 12 miesięcy)
12. W przypadku braku wystarczającej ilości zdeponowanych środków, Podopieczny zostaje umieszczony w
kolejce oczekujących. Wypłata środków następuje w chwili zgromadzenia w ramach działania Programu
odpowiedniej ilości środków na uregulowanie faktury proforma przedstawionej przez rodziców/opiekunów
prawnych

§5
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Zarząd Fundacji Bez Tajemnic oraz Komisja ds. przyznawania świadczeń materialnych działa jawnie, o swoich
działaniach informując na stronie internetowej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują pisemne ustalenia Komisji ds.
przyznawania świadczeń materialnych, Zarządu Fundacji Bez Tajemnic, publikowane na stronie internetowej
Programu w formie jawnej i dostępnej dla każdego zainteresowanego.
3. Regulamin opracowano w porozumieniu z Zarządem Fundacji Bez Tajemnic oraz Radą Fundacji Bez Tajemnic.
4. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej oraz zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji Bez Tajemnic przy
pozytywnej opinii Rady Fundacji.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ............................................................................................................
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Załącznik nr 1

Formularz Zgłoszenia Niepełnosprawnego Dziecka do dofinansowania zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie… .”

I. Dane Zgłaszanego Dziecka
Imię

Nazwisko

Data Urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

Płeć
II. Adres Korespondencyjny ( jeśli inny niż zameldowania)

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Powiat

Gmina

Województwo

Poczta
V. Dane opiekuna

Imię
Telefon

Nazwisko
Telefon
Komórkowy

Adres e-mail
Stopień pokrewieństwa
VI. Dane dotyczące choroby dziecka
Nazwa schorzenia
Stopień niepełnosprawności
Miesięczny koszt leczenia

Słownie

Opis choroby (max 200słów)
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VII. Finansowanie sprzętu
Liczba osób w Gospodarstwie

Pracujących

Miesięczny dochód w gospodarstwie domowym
Nazwa wnioskowanego sprzętu
Model wnioskowanego sprzętu
Dodatkowe informacje

Koszt Zakupu

Słownie

Wnioskowana kwota dofinansowania
Słownie
IIX. Alternatywne źródła finansowania oraz dotacji
1.
Wnioskowana kwota

Otrzymana

2.
Wnioskowana kwota

Otrzymana

3.
Wnioskowana kwota

Otrzymana

4.
Wnioskowana kwota

Otrzymana

5.
Wnioskowana kwota

Otrzymana
IX. Informacje Dodatkowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem świadczenia. Fundacja Bez Tajemnic zgodnie z Regulaminem Przyznawania
Pomocy Materialnej w ramach Programu Charytatywno-Ekologicznego „Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” zastrzega sobie
możliwość negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.
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OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w formularzu przez Fundację Bez Tajemnic na potrzeby realizacji
Programu Zakretki.info –Pomagamy nie tylko przyrodzie…” prowadzonego przez Fundację Bez
Tajemnic z siedzibą w Krakowie.
Oświadczam również, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości Regulamin Programu
Charytatywno-Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie..”

....................................
miejscowość, data

.................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna
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Załącznik nr 2

Dane:
Imię:………………………….....
Nazwisko:……………………..
PESEL:…………………………..
Adres:…………………………..
……………………………………..

OŚWIADCZENIE1

Uprzedzony /a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego w
postaci doprowadzenia Fundacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie
jej w błąd, oświadczam, że nie staram się o dofinansowanie wnioskowane sprzętu rehabilitacyjnego
dla Podopiecznego ………………………………………….................................................................................
Numer PESEL……………….............
w innych instytucjach i podmiotach, w szczególności:
- ze środków NFZ z powodu.....................................................................................................................
- ze środków PCPR, PFRON, MOPS, GOPS z powodu ...............................................................................
- ze środków innych fundacji;
- ze środków zgromadzonych w wyniku innej akcji zbierającej surowce wtórne.

....................................
miejscowość, data

.................................................
czytelny podpis

1

Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE2
O niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy
Ja niżej podpisany........................................................................................................................
PESEL...........................................................................................................................................
Zamieszkały..................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną jako osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla mojego miejsca zamieszkania.

....................................
miejscowość, data

2

.................................................
czytelny podpis

Należy wypełnić dla każdej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, której dotyczy oświadczenie.
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Załącznik nr 4

Dane:
Imię:………………………….......
Nazwisko:………………………..
PESEL:………………………………
Adres:……………………………..
………………………………………..

OŚWIADCZENIE3
Uprzedzony /a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego w
postaci doprowadzenia Fundacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie
jej w błąd, oświadczam, że nie posiadam gospodarstwa rolnego, gruntów rolnych oraz nie jestem
osobą prowadzącą działalność rolniczą.

....................................
miejscowość, data

.................................................
czytelny podpis

3

Należy wypełnić dla każdej pełnoletniej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, której dotyczy
oświadczenie.
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