
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KONTA 

PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA 

PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ 

NA INDYWIDUALNE ZBIÓRKI 1% PODATKU 

                                                               

                                                                & 1 

1. Udostępnienie konta polega na zbieraniu na koncie bankowym Stowarzyszenia 

pieniędzy z 1% podatku ze wskazaniem imienia i nazwiska. 

2. Regulamin określa: 

a. zasady udostępniania przez Stowarzyszenie swojego konta bankowego, 

b. cele, na jakie mogą być zbierane pieniądze, 

c. zasady refundacji wydatków ze zgromadzonych na koncie środków finansowych, 

d. tryb zakończenia udostępniania konta Stowarzyszenia. 

                                                

                                                     & 2 

Stowarzyszenie może udostępnić swoje konto na rzecz osoby chorej na cukrzycę                                              

typu I, zwanej odtąd Podopiecznym, która jest: 

a. członkiem Stowarzyszenia 

b. dzieckiem, którego opiekunem prawnym jest członek Stowarzyszenia. 

 

                                                    & 3 

Konto może zostać udostępnione wyłącznie w celu zbiórki środków finansowych                  

na zakup leków oraz sprzętu medycznego niezbędnego w leczeniu cukrzycy typu I, 

przede wszystkim: 

a. insuliny, 

b. pompy insulinowej, 

c. zestawów infuzyjnych, 

d. glukometrów, 

e. testów paskowych.  

 



                                              & 4  

Zbiórka na konto jest uruchamiana po zawarciu Porozumienia o udostępnieniu konta 

pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Stowarzyszenia, który jest : 

a. opiekunem prawnym Podopiecznego niepełnoletniego, 

b. pełnoletnim Podopiecznym. 

 

                                        & 5 

W celu zawarcia Porozumienia należy złożyć w pisemnej formie prośbę do Zarządu 

dołączając: 

a. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA 

KONTA STOWARZYSZENIA, 

b. zaświadczenie od lekarza diabetologa o prowadzonym przez Podopiecznego  

leczeniu,  

c. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. 

                                                                                  & 6 

Decyzję o udostępnieniu konta bankowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

                                                              & 7 

1. Gromadzenie środków na koncie na określony Porozumieniem cel należy                       

do Podopiecznego/ lub jego opiekuna prawnego, który zawarł Porozumienie. 

2. Stowarzyszenie finansuje wydatki na pokrycie kosztów określonego 

Porozumieniem celu tylko do wysokości zebranych na koncie środków finansowych        

i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe zaciągnięte przez 

Podopiecznego/ lub jego prawnego opiekuna powyżej tej kwoty. 

3. Z zebranych przez Podopiecznego /lub jego prawnego opiekuna środków                     

10% pozostaje na koncie Stowarzyszenia z przeznaczeniem na działalność OPP                 

( Organizacji Pożytku Publicznego ). 

                                                               & 8 

Odsetki bankowe od zebranych na koncie kwot powiększają fundusz statutowy 

Stowarzyszenia. 

                                                                

 

 



                                                         & 9 

1. Do zarządzania finansami zgromadzonymi na koncie uprawnione jest 

Stowarzyszenie za pośrednictwem Zarządu, który zatwierdza refundację kosztów 

poniesionych na cel określony Porozumieniem. 

2. Refundacja kosztów realizowana jest przede wszystkim: 

a. w formie bezgotówkowej za pomocą przelewu na konto dostawcy po dostarczeniu 

faktury, 

b. w formie gotówkowej w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach po przedłożeniu 

faktury. 

 

                                             & 10 

1. Zakończenie udostępniania konta następuje w przypadku: 

a. osiągnięcia celu zawartego w treści Porozumienia, 

b. pisemnej rezygnacji Podopiecznego/lub jego prawnego opiekuna, 

c. jeśli w ciągu 1 roku nie odnotowano żadnych operacji – nie dotyczy środków         

zbieranych na zakup pompy insulinowej, 

d. po 6-ciu miesiącach od ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

2. Niewykorzystane środki pozostające na koncie Stowarzyszenia w dniu 

zakończenia udostępniania konta stają się własnością Stowarzyszenia i podlegają 

wykorzystaniu zgodnie z celami statutowymi. 


