
REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY 

Fundacji „SILNY ODDECH” wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem  KRS 0000769107, NIP 

5252779161, adres: Warszawa, ul. Bagno 2 Wejście E /LU3 

1. Fundacja może ponosić koszty związane z pomocą świadczoną na rzecz Podopiecznego, jeśli są 

zgodne z treścią i celem umowy zawartej z Podopiecznym oraz odpowiadają obowiązującym 

wymogom formalnym i merytorycznym dla celów księgowych.  

2. Fundacja pokrywa koszty na podstawie otrzymanych oryginałów rachunków, faktur lub innych 

dokumentów do wysokości środków zgromadzonych na rzecz Podopiecznego. Przekazanie 

środków następuje bezpośrednio na rzecz podmiotu, który świadczył określone usługi. 

Fundacja pokrywa wyłącznie koszty uprzednio zaakceptowane przez Fundację, tj. przyjęte bez 

zastrzeżeń jako celowe i uzasadnione przed otrzymaniem przez Podopiecznego określonego 

świadczenia.  

3. Fundacja pokrywa koszty leczenia, diagnostyki i rehabilitacji zalecane przez odpowiednie 

osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, fizjoterapeuta i inne osoby), jeśli są one celowe i 

uzasadnione.  

4. Podopieczny nie jest uprawniony do zlecania we własnym zakresie jakichkolwiek badań oraz 

uzyskiwania jakichkolwiek odpłatnych świadczeń, które miałyby zostać sfinansowane przez 

Fundację. Samodzielne podejmowanie przez Podopiecznego działań finansowanych przez 

Fundację możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Fundacji proponowanego rozwiązania i jego kosztów. 

5. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego, Fundacja 

może założyć na rzecz Podopiecznego dodatkowe subkonto służące do otrzymywania 1% 

podatku dochodowego. W takim przypadku, Podopieczny otrzyma informację o założeniu 

takiego rachunku waz z jego numerem.  

6. W przypadku, w którym środki na rzecz Podopiecznego gromadzone są na ogólnym rachunku 

bankowym Fundacji, przekazanie ich na cele podopiecznego możliwe jest w sytuacji, kiedy z 

oznaczenia przelewu wynika zamiar ich przekazania na rzecz Podopiecznego, w szczególności 

poprzez oznaczenia personaliów Podopiecznego.  

7. Podopieczny nie jest uprawniony do zlecania we własnym zakresie jakichkolwiek badań oraz 

uzyskiwania jakichkolwiek odpłatnych świadczeń, które miałyby zostać sfinansowane przez 

Fundację. Samodzielne podejmowanie przez Podopiecznego działań finansowanych przez 

Fundację możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Fundacji proponowanego rozwiązania i jego kosztów.  

8. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy o 

świadczenie pomocy, zgromadzone i nierozdysponowane środki zostaną przekazane na cele 

statutowe Fundacji.  

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem 

 

 

Podpis Podopiecznego  


