REGULAMIN WYDAWANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2013 Zarządu Fundacji REPI z dnia 16 stycznia 2013 roku

§1
Fundacja REPI uzyskane z 1% podatku od osób fizycznych będzie przeznaczała tylko i wyłącznie na
cele związane z działalnością poŜytku publicznego, które zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§2
Fundacja REPI wpływy uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wydawała z
ogromną starannością i troską o efektywne wykorzystanie środków.
§3
Fundacja będzie dokonywała zakupów tylko niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i
usług niematerialnych związanych z celami poŜytku publicznego oraz będzie dokonywała wydatków
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów.
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§4
Ze względu na przewaŜającą część działalności Fundacji polegającą na rehabilitacji społecznej,
zawodowej oraz ruchowej osób z niepełną sprawnością środki z 1% podatku będą
przekazywane głównie do wspierania tej działalności.
Nie wyklucza się wydatkowania środków na inne zarejestrowane przez Fundacją REPI cele
poŜytku publicznego.
§5
Środki uzyskane w ten sposób będą wydawane kolegialnie – przez powołaną przez Prezesa
Zarządu Fundacji Komisję ds. wydatkowania środków 1% podatku (zwaną dalej Komisją).
Posiedzenia Komisji będą protokołowane.
§6
Dopuszcza się pomoc w pozyskiwaniu środków z 1% podatku od osób fizycznych na
konkretne osoby pod warunkiem, Ŝe spełniają one warunki zapisane w ustawie o poŜytku
publicznym i wolontariacie oraz są zgodne z zarejestrowanymi przez Fundację REPI celami
poŜytku publicznego.
Całość środków uzyskanych dla konkretnych osób jest przeznaczana na wydatki zgodne z
celami działalności Fundacji REPI zarejestrowanymi jako cele poŜytku publicznego.
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Dla konkretnej osoby przekazuje się całość środków uzyskanych z jednego procenta podatku
dochodowego od osób fizycznych, które zostały oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby w
celach szczegółowych rozliczenia rocznego.
4. Fundacja przekaŜe środki osobie po uzyskaniu od urzędu skarbowego informacji o
uzyskanych na nią środków.
5. Osoba zainteresowana uzyskiwaniem środków na swoje cele (lub jej opiekun) zobowiązana
jest złoŜyć wniosek, w którym udowodni swoją szczególną sytuację Ŝyciową, zdrowotną,
zbieŜną z celami poŜytku publicznego zarejestrowanymi przez Fundację REPI w KRS. Do
tych dokumentów zalicza się np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza o
potrzebach danej osoby, dokumenty medyczne.
6. Środki dla konkretnych osób przeznacza się na podstawie podpisanego porozumienia, które
zawiera: strony porozumienia, datę podpisania porozumienia, wydatki które strona umowy
zamierza zrealizować z 1% podatku od osób fizycznych, termin obowiązywania
porozumienia, datę wypłaty środków, określenie czy dopuszcza się refundację poniesionych
kosztów, nr konta bankowego, na które środki będą przelane, daty przelania środków,
moŜliwość wykorzystania logotypu Fundacji.
7. Osoba, z którą podpisane zostanie porozumienie w celu uzyskania środków przedstawi
prawidłowo wystawione pod względem formalnym faktury lub rachunki na Fundację REPI.
8. Fundacja REPI zastrzega moŜliwość sprawdzenia prawidłowości poniesionych wydatków czy
wykupionych towarów lub usług.
9. Fundacja REPI nie refunduje kosztów dojazdu na zabiegi prywatnym samochodem,
wysyłanych apeli, kampanii informacyjnej, ani innych wydatków związanych z pozyskaniem
środków dla konkretnej osoby.
10. Osoba, dla której zbierane są środki działa na swoją odpowiedzialność. Fundacja REPI nie
ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, niezgodne z prawem czy etyką zachowania osób
zainteresowanych uzyskiwaniem środków dla konkretnej osoby.
11. Porozumienie moŜe być zerwane w przypadku niewłaściwych zachowań strony, np.
wysyłanie mailem spamu.
12. Fundacja REPI nie pobiera prowizji od wpływów, przelewów i innych zdarzeń i operacji,
związanych ze zbiórką środków dla konkretnych osób.

Przewodniczący Posiedzenia:
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