
Fundacja „Serca dla Maluszka” 

Status Organizacji Pożytku Publicznego: KRS 0000387207 

Siedziba: ul. Kowalska 89 43 – 300 Bielsko – Biała 

Tel. 692 093 760 / 515 252 428 

Email: fundacja@konto.pl 

Nr rachunku bankowego: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142 

                                          KRS 0000387207             REGON 241966233      NIP 5472135603 

                                                                   www.fundacjasercadlamaluszka.pl  

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ "SERCA DLA 

MALUSZKA" W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI 
PUBLICZNEJ 

&1 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015r. 

1. Pomoc udzielana jest chorym dzieciom do 18 roku Ŝycia. 

2. Fundacja  udziela pomocy finansowej w zakresie zrefundowania lub 

pokrycia kosztów: 

 - zakupu lekarstw, witamin, odŜywek, suplementów diety, artykułów 

spoŜywczych specjalnego przeznaczenia, środków higienicznych, 

- zakupu materiałów edukacyjnych, materiału medycznego oraz 

obuwia ortopedycznego i profilaktycznego, 

- wizyt w poradniach specjalistycznych, badań laboratoryjnych, 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji w ośrodkach i  

w domach, turnusów rehabilitacyjnych. 

 

&2 

3. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski Podopiecznych 

Fundacji (tj. prowadzących subkonto). 

 

&3 

4. W celu uzyskania pomocy niezbędne jest przesłanie kompletu 

dokumentów na adres siedziby Fundacji: 

 

Fundacja "Serca dla Maluszka" 

ul. Kowalska 89 
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43-300 Bielsko-Biała 

 

 

a) w przypadku osób nie prowadzących subkonta za komplet 

dokumentów uwaŜa się : 

- prośbę skierowaną do Zarządu Fundacji zawierającą informację , 

którego bądź których celów wymienionych  w punkcie 2. niniejszego 

regulaminu dotyczy wraz z opisem choroby dziecka oraz sytuacji 

materialno-bytowej rodziny . Prośba powinna zawierać podpis rodzica 

lub opiekuna prawnego dziecka, dokładny adres zwrotny, a takŜe 

numer telefonu. 

- zaświadczenia lekarskie z opisem diagnostycznym, wystawione przez 

lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu (w oryginale) oraz 

orzeczenia o niepełnosprawności  (jeŜeli zostało takie orzeczenie 

wydane); 

- zaświadczenia z Mops – u lub Gops- u o sytuacji materialno – bytowej 

lub zaświadczenie o dochodach (do pobrania ze strony internetowej 

Fundacji ); 

- aktualne zdjęcie dziecka (moŜe być równieŜ wysłane na adres 

mailowy Fundacji  zdjęcia.fundacja@gmail.com  z zamieszczonym  

w tytule imieniem i nazwiskiem Podopiecznego); 

- podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (do 

pobrania ze strony internetowej fundacji); 

 

Komplet dokumentów traci waŜność po roku. 
 

b) w przypadku Podopiecznych Fundacji  prowadzących subkonta za 

komplet dokumentów uwaŜa się : 

- prośbę skierowaną do Zarządu Fundacji zawierającą informację , 

którego bądź których  celów wymienionych  w punkcie 2. niniejszego 

regulaminu dotyczy wraz z krótkim umotywowaniem.  

 

5. W obydwóch przypadkach w zaleŜności od sytuacji zdrowotnej 

dziecka oraz sytuacji materialnej rodziny istnieje moŜliwość udzielenia 

przez Fundację pomocy kilkakrotnie w ciągu roku. W tym przypadku 

wraz z przesyłanymi fakturami bądź rachunkami za kaŜdym razem 

naleŜy dołączyć prośbę skierowaną do Zarządu Fundacji zawierającą 
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informację , którego bądź których  celów wymienionych  w punkcie 2. 

niniejszego regulaminu dotyczy wraz z krótkim umotywowaniem. Nie 

trzeba przesyłać całego kompletu dokumentów. 

 

&4 
6. Fundacja rozpatruje wnioski o pomoc wyłącznie od osób, które 

dostarczą komplet wymaganych dokumentów. 

7. Wnioski niekompletne lub niekwalifikujące się do przyznania 

dofinansowania wg wytycznych opisanych powyŜej będą komisyjnie 

niszczone. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

8. Fundacja będzie kontaktować się (drogą pisemną lub telefoniczną) 

tylko z wnioskodawcami, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania 

pomocy. 

9. Termin rozpatrywania wniosków nie zostaje określony. Wnioski 

rozpatrywane będą w zaleŜności od wysokości zgromadzonych 

środków finansowych.   

 

&5 
10. JeŜeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostaną  Państwo  

poinformowani o wysokości przyznanej pomocy.  W celu jej uzyskania, 

konieczne będzie dostosowanie się do zasad podanych w punktach 

od 11-15. 

11. Fundacja pokrywa poniesione przez Podopiecznego koszty 

wyłącznie w formie przelewów,  na podstawie otrzymanych 
oryginałów rachunków lub faktur. Faktury oraz rachunki naleŜy przesłać 

wraz  z „zestawieniem kosztów”(dostępny do pobrania na stronie 

internetowej fundacji) na adres Fundacji.   

12. W przypadku refundacji poniesionych wcześniej wydatków faktury i 

rachunki powinny być wystawione imiennie na Podopiecznego. 

13. W sytuacji, gdy Podopieczny nie dysponuje środkami własnymi, aby 

pokryć koszty zakupu lub rehabilitacji, moŜe przekazać Fundacji 
fakturę, wystawioną na dane Fundacji, z adnotacją imienia i nazwiska 

Podopiecznego, na podstawie której środki zostaną przekazane 
bezpośrednio na konto wystawcy faktury. W przypadku faktury pro 

forma oryginał faktury musi być dostarczony najpóźniej do dwóch 

tygodni  od daty dokonania płatności.  

Poprawne dane do wystawienia faktury to: 

NIP:  5472135603 
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Fundacja „Serca dla Maluszka” 
Ul. Kowalska 89 

43 – 300 Bielsko – Biała 
 
 
 

14. Rachunki i faktury podlegające zarówno refundacji , jak i 

opłacane bezpośrednio na rzecz wystawcy muszą być: 

• przesłane do fundacji w oryginale, 

• bez Ŝadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie, 

• opisane co do celowości zakupu i podpisane na odwrocie, 

• zawierać cenę jednostkową za jedną jednostkę przeliczeniową, 

• wyłącznie na zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla członków 

rodziny, 

 

oraz zawierać potwierdzenie zapłaty do faktur przelewowych, 

jeśli z faktury nie wynika iŜ naleŜność została uregulowana. 

 

15. Do rachunków i faktur: 

a)  za sprzęt rehabilitacyjny konieczne jest dołączenie pisemnego 

zaświadczenia od specjalisty potwierdzające zasadność zakupu. 

b) za rehabilitację konieczne jest zaświadczenie od rehabilitanta z 

informacją o kosztach dotyczących rehabilitacji, 

c) za turnusy rehabilitacyjne konieczne jest dołączenie pisemnego 

zaświadczenia kwalifikującego dziecko na turnus rehabilitacyjny z 

informacją o terminie i kosztach leczenia oraz zaświadczenie z 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości 

dofinansowania przyznanego dziecku do wyŜej wymienionego 

turnusu. 

 

Sporządził Zarząd Fundacji 

Kliś Ewelina - Prezes Zarządu 

Grzegorz Kosztyła - Malczewski - Wiceprezes Zarządu 
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Dodatkowe informacje moŜna uzyskać 
mailowo pod adresem fundacja@konto.pl lub 
pod numerami tel.: 692-093-760 / 694-938-231 

 

 


