B Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie w ramach konta
bankowego Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy
Kolor Tęczy” z siedzibą w Radzyniu Podlaskim
§1
1.Członek stowarzyszenia będący rodzicem/opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej
może ubiegać się o założenie subkonta po wypełnieniu deklaracji podopiecznego.
2.Członek stowarzyszenia (dotyczy osoby dorosłej) będący osobą niepełnosprawną może
ubiegać się o założenie subkonta po wypełnieniu deklaracji podopiecznego
3.Podopiecznym stowarzyszenia, ubiegającym się o gromadzenie środków na subkoncie, jest
osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która sama (dotyczy
osoby dorosłej) lub opiekunowie prawni w wypadku dziecka bądź chorej osoby dotkniętej
ograniczeniami fizycznymi czy psychicznymi uniemożliwiającym samodzielne
podejmowanie decyzji złoży do zarządu wypełnioną deklarację podopiecznego.
4.Środki pieniężne na rzecz podopiecznych gromadzone są na koncie bankowym
Stowarzyszenia w ramach utworzonego subkonta.
5.Udostępnienie konta bankowego Stowarzyszenia w ramach utworzonego subkonta
podopiecznego przedstawicielom ustawowym następuje wyłącznie w drodze zawartego
„Porozumienia” pomiędzy Stowarzyszeniem a podopiecznym /opiekunem prawnym.
§2
1.Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie może być prowadzone poprzez:
• wpłaty 1 % podatku.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Wpłaty 1% podatku Stowarzyszenie przyjmuje wg zasad ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr.96, poz.873, z pózn.zm.)
• Indywidualne apele, ulotki kierowane do z góry określonego adresata.
Treść apelu, ulotki musi być uprzednio uzgodniona na piśmie z Zarządem Stowarzyszenia i
zgodna z dokumentacją znajdująca się w Stowarzyszeniu.
2.Środki pieniężne mogą być gromadzone na koncie bankowym Stowarzyszenia i
przeznaczone na rzecz podopiecznego, w ramach utworzonego subkonta tylko w czasie gdy
osoba ta jest podopiecznym Stowarzyszenia i jego niepełnosprawność jest udokumentowana
Środki pieniężne pozyskiwane na rzecz podopiecznego w wyniku indywidualnych apeli
kierowanych do z góry określonego adresata są gromadzone na koncie Radzyńskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” w Banku
Spółdzielczym Oddział w Radzyniu Podlaskim pod nazwą: Radzyńskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” ul. Jana Pawła II 2 , 21-300
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Radzyń Podlaski na utworzonym w tym celu subkoncie tytułem: numer ewidencyjny
Podopiecznego, z dopiskiem: darowizna na rzecz: imię i nazwisko dziecka
3.Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego nie mogą gromadzić środków
pieniężnych, pozyskiwanych w wyniku indywidualnych apeli kierowanych do określonego
adresata, na prywatnych kontach bankowych, lecz jedynie na oddzielnych, wyodrębnionych w
tym celu kontach bankowych Stowarzyszenia.
4.Posługiwanie się w apelach, ulotkach kontem bankowym innym niż udostępnione przez
Stowarzyszenie jest wykroczeniem i podlega karze grzywny zgodnie z art. 56 § 1 i §3 ustawy
z dnia 20 maja 1971 roku kodeks wykroczeń ( Dz.U. z 2013r., poz. 482 ze zm.).
5. Zbiórki publiczne prowadzi wyłącznie Stowarzyszenie na wniosek podopiecznego, osób
reprezentujących podopiecznego lub z własnej inicjatywy.
a) Zbiórki publiczne na rzecz podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie w okresie, na
jaki Stowarzyszenie posiada zgodę wydaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
b) Stowarzyszenie może prowadzić ogólnopolskie zbiórki publiczne wyłącznie na cele
wyszczególnione w treści pisma MAiC, przywołanego wyżej o ile cele te są zgodne z
aktualnymi potrzebami podopiecznego.
c) Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, a środki pieniężne
wpłacane w walucie obcej są zamieniane w banku na walutę polską.
d) Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być wydatkowane
zgodnie z aktualną decyzją wydaną przez MAiC.
6. Stowarzyszenie
posiada status organizacji pożytku publicznego (numer KRS
0000440013). Wpłaty 1% podatku Stowarzyszenie przyjmuje wg zasad wynikających z
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
§3
Przedstawiciele ustawowi lub podopieczni Stowarzyszenia zobowiązani są nie prowadzić
samodzielnie zbiórek publicznych (tj. zbiórek skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata
przy pomocy mediów, prasy, internetu, firmowanych swoim nazwiskiem w okresie zawarcia
ze Stowarzyszeniem Porozumienia o gromadzeniu środków pieniężnych na subkoncie
podopiecznego w ramach konta bankowego Stowarzyszenia.
§4
1.Wszystkie środki zgromadzone na rzecz podopiecznego przeznaczone są na jego potrzeby
związane z chorobą ,rehabilitacją itp.
2.Stowarzyszenie pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 2% od środków jakie są na
subkoncie adresata. Opłata jest pobierana 1 raz w roku: wg stanu na 31 grudnia. Opłata jest
pobierana za obsługę księgowo-finansowa, konta bankowego, koszty opłat bankowych,
2

pocztowych i telekomunikacyjnych, oraz na wszystkie potrzeby związane z funkcjonowaniem
stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie w związku z prowadzeniem pełnej księgowości na subkontach, a także na
koncie głównym zatrudnia księgową na umowę. Wypłata wynagrodzenia będzie pobierana z
konta stowarzyszenia, a także 1 raz w roku: wg stanu na 31 grudnia 2 % od środków jakie
będą na subkoncie podopiecznego.

§5
1.Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:


ustania przesłanek do dalszego gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie osoby
i jego wykorzystania na rzecz podopiecznego,
 wygaśnięcia lub rozwiązania „Porozumienia” pomiędzy Stowarzyszenia a
podopiecznym, w trybie w nim przewidzianym,
środki pieniężne zgromadzone na subkoncie danej osoby przeksięguje na cele statutowe
Stowarzyszenia.
2.Zarząd Stowarzyszenia o powyższej decyzji powiadomi pisemnie osobę lub przedstawiciela
ustawowego jako stronę „Porozumienia”.
3.Przedstawiciel ustawowy lub podopieczny w okresie 1 miesiąca od dnia zawiadomienia
może wskazać do Zarządu Stowarzyszenia inną osobę podopiecznego Stowarzyszenia, na
rzecz którego gotowa jest przekazać zgromadzone środki pieniężne.
4. Ostateczna decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§6
1. Żadne z postanowień Regulaminu nie może stanowić podstawy roszczeń wobec
Stowarzyszenia
2.Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie, zgodnie ze
statutem Stowarzyszenia.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia i
obowiązuje od dnia …...................................

Zarząd Stowarzyszenia
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