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REGULAMIN FUNDACJI FUGA MUNDI 
DOTYCZĄCA UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM 

 

 

1. Fundacja Fuga Mundi, zwana dalej Fundacją, na podstawie § 7 jej Statutu może udzielać w ramach 
prowadzonej działalności statutowej pomocy finansowej i/lub rzeczowej osobom fizycznym oraz 
osobom prawnym, zwanym dalej także „Beneficjentami”, na potrzeby związane z leczeniem  
i rehabilitacją medyczną, społeczną i zawodową oraz w uzasadnionych wypadkach także na pomoc 
w zaspakajaniu  podstawowych potrzeb bytowych, w zakresie określonym w  § 8 Statutu  Fundacji. 

2. Pomoc udzielana przez Fundację może być przekazana uprawnionej osobie fizycznej określonej  
w  § 7 Statutu Fundacji lub osobie prawnej prowadzącej działalność w zakresie określonym w pkt 1 
niniejszym Regulaminu, z zastrzeżeniami określonymi w poniższych zapisach Regulaminu oraz  
w innych powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych w tym zakresie. 

3. Warunkiem udzielenia pomocy Beneficjentom jest posiadanie przez Fundację odpowiednich 
zasobów finansowych lub rzeczowych przeznaczonych na ten cel.  

4. Fundacja może udostępnić swoje konto bankowe w celu gromadzenia środków na potrzeby 
pomocy dla osób fizycznych i prawnych, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Fundację, w tym 
między  innymi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w zakładce 
dotyczącej Beneficjentów lub w inny przyjęty w Fundacji sposób. 

5. Fundacja ma prawo żądać od osób fizycznych wnioskujących o udzielenie pomocy 
udokumentowania spełniania warunków do jej otrzymania, w tym żądać stosownych dokumentów 
lub w wyjątkowych sytuacjach oświadczeń potwierdzających trudną sytuację zdrowotną, 
materialną, zawodową, rodzinną, losową lub inną i uzależnić od tego podjęcie decyzji o udzieleniu 
pomocy. 

6. Pozyskiwanie środków finansowych lub pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na pomoc 
indywidualnie wskazanej osobie fizycznej lub prawnej wymaga złożenia przez Beneficjenta do 
Fundacji  stosownego wniosku zawierającego uzasadnienie, a następnie uzyskania od Fundacji 
zgody na pozyskiwanie środków finansowych i/lub pomocy rzeczowej.  
 

7. Szczegółowe warunki pozyskiwania i przekazywania pomocy określone są w niniejszym 
Regulaminie oraz dodatkowo mogą być określane w odrębnych postanowieniach, zarządzeniach 
oraz umowach darowizny i/lub przekazania środków/ rzeczy zawieranych z Beneficjentami. 
 

8. Zasoby Fundacji przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej mogą być 
pozyskiwane w szczególności poprzez: 
a) wpłaty z 1% podatku od osób fizycznych, 
b) darowizny finansowe i rzeczowe, 
c) zbiórki publiczne, akcje i imprezy charytatywne, 
d) inne określone w § 31 Statutu  Fundacji. 
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9. Pomoc udzielana przez Fundację ze środków pochodzących z tytułu wpłat 1% podatku będzie 
udzielana zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz stosownymi przepisami, w tym zakresie,  
w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z póź. zm.). 
 

10. Pomoc udzielana przez Fundację ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych będzie 
udzielana zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz stosownymi przepisami, w tym zakresie 
zawartymi w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 
2014 poz. 4). 

 
11. Fundacja może udzielać pomocy finansowej między innymi poprzez dokonywanie płatności 

pokrywających koszty dotyczące Beneficjentów na podstawie faktur i/lub innych dokumentów 
potwierdzających wydatki, a wystawionych bezpośrednio na Fundację lub może dokonywać 
płatności lub refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez Beneficjentów na podstawie 
faktur i/lub innych dokumentów potwierdzających wydatki, wystawionych na Beneficjenta.  

12. W pierwszej kolejności Beneficjent ma obowiązek wykorzystania zgromadzonej pomocy 
finansowej poprzez korzystanie z usług i pomocy oferowanej przez Fundację, gdy odpowiadają one 
jego potrzebom i są oferowane na podobnych warunkach oraz poziomie cenowym. 

13. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może udzielić Beneficjentowi pomocy 
finansowej w formie zaliczkowej, która będzie rozliczona przez Beneficjenta, w późniejszym 
terminie ale niezwłocznie po wydatkowaniu przez Beneficjenta środków przekazanych przez 
Fundację na określony cel. 

14. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie i rozliczenie pomocy 
przez Fundację na podstawie stosownego, pisemnego oświadczenia Beneficjenta o przeznaczeniu 
pomocy na cele opisane w pkt 1 Regulaminu. 

15. Decyzje dotyczące rodzaju udzielenia pomocy oraz uznanie poniesionych wydatków przez 
Beneficjenta ze środków przekazanych przez Fundację za celowe i zasadne, a tym samym uznanie 
prawidłowości  ich rozliczenia są w wyłącznej kompetencji Fundacji. 

16. W przypadku odbierania przez Fundację oświadczeń od Beneficjentów w związku  
z pozyskiwaniem, udzielaniem oraz rozliczaniem pomocy, Fundacja poinformuje Beneficjentów  
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w celu osiągnięcia korzyści 
materialnych lub innych. 

17. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznego rozliczenia przekazanej przez Fundację pomocy oraz 
udokumentowania, że wydatki zostały poniesione przez niego zgodnie z celem na jaki została 
przekazana pomoc oraz uzależnić od tego udzielenie dalszej pomocy lub zażądać zwrotU pomocy 
udzielonej wcześniej. 

18. Beneficjent ma obowiązek przekazać Fundacji oryginały dokumentów potwierdzających 
prawidłowe wydatkowanie udzielonej pomocy nawet w przypadku, gdy dokumenty wystawione są 
na Beneficjenta. Dokumenty będą przechowywane przez Fundację przez okres 5-ciu lat, a po tym 
okresie zostaną zniszczone. 
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19. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Beneficjenta wraz z uzasadnieniem Fundacja 
może zwrócić oryginały dokumentów wystawionych na Beneficjenta, ale Fundacja ma prawo 
dokonać na nich trwałego opisu zawierającego informację, że wydatki dotyczące tego dokumentu 
zostały pokryte ze środków przekazanych przez Fundację. 

20. Fundacja nie udziela pomocy finansowej na inne cele niż określone w pkt 1 Regulaminu i/lub  
w umowie z Beneficjentem, gdy jest zawarta, w szczególności Fundacja nie udziela pomocy 
finansowej: 
a) na spłatę pożyczek i kredytów, jak również spłatę zadłużenia  mającego charakter publiczno-

prawny (w tym składki ZUS, KRUS, podatki itp.), 
b) na zapłatę kar, grzywien zasądzonych w postępowaniach administracyjnych, sądowych, itp., 
c) na poprawę sytuacji życiowej, wykraczającą poza uzasadnione podstawowe potrzeby bytowe, 
d) osobom prawnym ze środków pochodzących z wpłat z tytułu 1% podatku, 
e) osobom fizycznym i osobom prawnym w związku i na potrzeby prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej, z wyjątkiem spółdzielni socjalnych. 
 

21. Fundacja ma prawo do pomniejszania wypłaty pozyskanych kwot na potrzeby indywidualnie 
wskazanych osób fizycznych lub prawnych o koszty wynikające z konieczności ponoszenia przez 
Fundację wydatków związanych z udzielaniem tej pomocy, w tym w szczególności na koszty 
utrzymania i eksploatacji biura, bankowe, księgowe, prawne, inne osobowe, rzeczowe, itp..  

22. Wysokość pomniejszania wypłaty pozyskanych kwot na potrzeby indywidualnie wskazanych osób 
fizycznych lub prawnych wynosi 10% wysokości zgromadzonej pomocy, z wyjątkiem kwot 
pozyskanych z celowych zbiórek publicznych. W indywidualnych przypadkach Fundacja może 
podjąć decyzję o jej zwiększeniu lub zmniejszeniu wypłaty pozyskanych kwot.  

23. Pomniejszania wypłat kwot pozyskanych z celowych zbiórek publicznych będą zgodne ze 
stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi prowadzenia i rozliczania zbiórek publicznych. 

24. W przypadku udzielania Beneficjentowi pomocy rzeczowej, Fundacja ma prawo do obciążenia 
Beneficjenta o koszty związane z jej udzielaniem na zasadach jak w przypadku udzielania pomocy 
finansowej. 

25. Beneficjent na wezwanie Fundacji ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy w ciągu 7 dni od 
otrzymania wezwania jeżeli w wyniku czynności sprawdzających lub kontrolnych prowadzonych 
przez Fundację lub inne upoważnione do kontroli organy, w szczególności organy administracji 
publicznej okaże się, że udzielona pomoc rzeczowa lub środki finansowe zostały przez Beneficjenta 
przeznaczone lub wydane niezgodnie z celem na jaki zostały przekazane, złożono fałszywe 
oświadczenie dotyczące pomocy lub w inny sposób naruszono niniejszy Regulamin i zasady 
udzielania pomocy. W takim przypadku Fundacja ma prawo naliczyć także ustawowe odsetki  
i żądać pokrycia innych kosztów egzekucji należności. 

26. Przekazywanie przez Darczyńców pomocy poprzez Fundację na potrzeby indywidualnie 
wskazanych osób fizycznych lub prawnych jest możliwe jeśli przepisy prawne nie stanowią inaczej. 
Przekazywanie takich środków wymaga jednoznacznego oznaczenia osoby fizycznej lub prawnej, 
dla której ma być przeznaczona pomoc. Oznaczenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko 
osoby fizycznej oraz miejscowość zamieszkania lub nazwę osoby prawnej oraz miejscowość jej 
siedziby. 
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27. Fundacja może udzielać informacji Beneficjentom o kwocie zgromadzonych środków na potrzeby 
pomocy dla indywidualnie wskazanych osób fizycznych lub prawnych oraz przekazywać pomoc, 
jednak nie częściej niż raz w miesiącu.  

28. Podstawą udzielania Beneficjentom informacji o kwocie zgromadzonych środków na potrzeby dla 
indywidualnie wskazanych osób fizycznych z tytułu wpłat 1% podatku są dane z zestawieniami 
wpłat przekazane Fundacji przez właściwe organy skarbowe.  

29. W przypadku potrzeby wyjaśnień i korekt przy wpłatach z tytułu 1% podatku na potrzeby dla 
indywidualnie wskazanych osób fizycznych jedynie Fundacja jest uprawniona do kontaktu  
z organami skarbowymi.  

30. Fundacja w przypadku braku możliwości zidentyfikowania Beneficjenta, któremu ma być udzielona 
pomoc, przeznacza pozyskane środki finansowe lub pomoc rzeczową na inną działalność 
statutową Fundacji. Dotyczy to także sytuacji gdy Beneficjent w ciągu 3 lat nie wykorzysta 
środków, które wpłynęły do Fundacji z imiennym wskazaniem, chyba że jest to dostatecznie 
uzasadnione przez Beneficjenta aby pomoc udzielona była w późniejszym czasie. 

31. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego, Fundacja ma prawo do odmowy przyjęcia pomocy, przekazanej indywidualnie 
wskazanej osobie fizycznej lub prawnej albo może ją przeznaczyć na inne cele statutowe.  

32. W przypadku śmierci osoby fizycznej, likwidacji lub postawienia w stan upadłości osoby prawnej, 
Fundacja przeznacza niewykorzystane przez Beneficjentów wcześniej zgromadzone na ich rzecz 
środki na inne cele statutowe Fundacji. 

33. Każdy Beneficjent występując do Fundacji o pomoc akceptuje w sposób dorozumiany 
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych,  
w tym wizerunku Beneficjentów, w związku z udzielaniem im pomocy, w celach sprawozdawczych, 
w tym publicznie oraz w materiałach informacyjnych na wszelkich nośnikach informacji.  

34. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku Beneficjenta ma charakter dorozumiany  
i obowiązuje od dnia wystąpienia Beneficjenta do Fundacji z wnioskiem o udzielenie pomocy i nie 
wymaga odrębnej pisemnej zgody Beneficjenta. Wykorzystanie danych osobowych przez Fundację 
będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
1997 nr 133 poz. 883, z póź. zm.). 

35. Decyzje Fundacji dotyczące udzielenia pomocy lub jej odmowy oraz w sprawie zasad i warunków 
udzielania pomocy Beneficjentom są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

36. Ewentualne koszty, w szczególności publicznoprawne, w tym podatkowe związane z zawarciem 
umowy oraz przekazaniem pomocy przez Fundację ponoszą Beneficjenci tej pomocy ze środków 
własnych. 

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2015 roku i może być w każdym czasie zmieniony 
przez Fundację. 


