
Regulamin Fundacji To Się Uda 
 

 
 

§1 
Podstawy, cele i sposób działania fundacji 

 
1. Fundacja To Się Uda, zwana w dalszej części Regulaminu „Fundacją”, działa na 

podstawie Statutu Fundacji z dnia 10.06.2020 r. Wpisu do rejestru Fundacji pod 
numerem KRS 0000847074 dokonano w dniu 23.06.2020 r. 
 

2. Niniejszy Regulamin Fundacji, zwany dalej „Regulaminem”, określa podstawy, 
cele i sposób działania Fundacji, rodzaje i źródła świadczonej przez Fundację 
pomocy, jak również obowiązki Fundacji oraz Beneficjentów Fundacji. Regulamin 
stanowi uzupełnienie Statutu Fundacji - w przypadku sprzeczności tych 
dokumentów, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu fundacji. 
 

3. Celem fundacji jest pomoc finansowa i/lub rzeczowa najbardziej potrzebującym 
osobom fizycznym oraz prawnym. Poszczególne cele fundacji są wymienione w 
Statucie fundacji i są to: 
3.1. Działalność charytatywna; 
3.2. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i za granicą; 
3.3. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
3.4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
3.5. Ochrony i promocja zdrowia; 
3.6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3.7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
3.8. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej; 

3.9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży; 

3.10. Wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego;  

3.11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
3.12. Promocja i organizacja wolontariatu; 
3.13. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.  

 
4. Fundacja może udzielać w ramach prowadzonej działalności statutowej pomocy 

finansowej i/lub rzeczowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym, zwanym 
dalej także „Beneficjentami”, na potrzeby zgodne z wypełnieniem celów fundacji 
na podstawie Umowy z Beneficjentem. 
 

5. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.  
 

6. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone §1 pkt 3 oraz wydatkuje je 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z ustawą z dnia 



6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem i 
Statutem Fundacji. 

 
§2 

Źródła finansowania pomocy 
 

1. Głównym źródłem finansowania pomocy jest organizacja zbiórek internetowych. 
 

2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 
2.1. zbiórek internetowych, 
2.2. darowizn, spadków, zapisów, 
2.3. dotacji i subwencji od osób prawnych, 
2.4. zbiórek publicznych, 
2.5. majątku fundacji, 
2.6. odsetek i lokat bankowych. 

 

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację poprzez zbiórki internetowe 
jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów wskazanych w treści opisów tych 
zbiórek. 
 

4. Koszty działalności fundacji są pokrywane z darowizn celowych przeznaczonych 
wyłącznie na ten cel. 
 

5. Fundacja może organizować zbiórki internetowe na portalach do tego 
przeznaczonych, których celem będzie realizacja konkretnego celu mieszczącego 
się w zakresie celów statutowych Fundacji. 
 

6. Cel każdej zbiórki zorganizowanej w sposób wskazany w pkt 5, zostanie 
szczegółowo określony w opisie takiej zbiórki. 
 

7. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Fundacji, realizacja celu 
wskazanego w opisie danej zbiórki stanie się niemożliwa (np. śmierć jej 
zakładanego beneficjenta), zebrane dotychczas w ramach takiej zbiórki środki, 
fundacja może, według własnego uznania: 

- przekazać na inną (jedną lub kilka) ze zbiórek internetowych 
prowadzonych przez Fundację, 

- przekazać na realizację celów statutowych Fundacji, 

przy czym Fundacja podejmuje starania, aby środki zgromadzone w ramach takiej 
zbiórki zostały przeznaczone na cel możliwie najbardziej zbliżony do 
wskazywanego w jej opisie. 

8. Fundacja przekazuje na wskazany w opisie zbiórki cel całość zebranych w jej 
ramach środków przypadających Fundacji. Za wyjątkiem wskazanym w pkt 7, 
środki te nie mogą zostać przekazane na inny cel, w tym na działalność 
administracyjną Fundacji lub na realizację innego z celów statutowych Fundacji. 
 



9. W przypadku, gdy realizacja celu danej zbiórki stała się niemożliwa zgodnie z pkt 
7 , Fundacja informuje darczyńców, którzy dokonali wpłat na taką zbiórkę, o 
nowym przeznaczeniu zgromadzonych w jej ramach środków, w szczególności 
zamieszczając aktualizację opisu takiej zbiórki. W przypadku wystąpienia sytuacji 
opisanej w ust. 7, jeśli darczyńcy w ciągu 14 dni od poinformowania ich (w sposób 
wskazany w niniejszym ustępie 9) o nowym celu przeznaczenia środków, wyrażą 
chęć otrzymania zwrotów przekazanych darowizn, Fundacja wykonuje zwroty na 
rzecz tych darczyńców, którzy wyrazili wolę otrzymania zwrotu. Pozostałe, nie 
zwrócone środki, przeznaczone zostaną na realizację nowego celu. 

 
§3 

Zasady i sposób udzielania pomocy 
 

1. Pomocą objęte są osoby fizyczne i prawne mające potrzeby w zakresie opisanym 
w §1 pkt 3 Regulaminu.  
 

2. Każda osoba fizyczna i prawna może się starać o uzyskanie pomocy od Fundacji. 
Zarząd fundacji może też sam wyjść z propozycją pomocy do Beneficjenta, który 
sam się nie zgłosił.  
 

3. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana skontaktować się 
z Fundacją, poprzez e-mail podany na stronie Fundacji          i podać niezbędne dane 
do rozważenia podjęcia decyzji w przedmiocie udzielenia przez Fundację pomocy. 
  
 

4. Po wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu Fundacji, kandydat na Beneficjenta, w 
celu umożliwienia otrzymania pomocy Fundacji, zobowiązany jest do współpracy 
z Fundacją tj. m.in. do wypełnienia i dostarczenia niezbędnych dokumentów i 
informacji potrzebnych do organizacji zbiórki pieniędzy.  
 

5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy i zakresie udzielenia 
pomocy po zapoznaniu się z sytuacją kandydata na Beneficjenta. Podstawą 
udzielenia pomocy jest Umowa Współpracy z Beneficjentem. 
 

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy kandydatowi na 
Beneficjenta, nawet jeśli z dokumentacji kandydata i opisu sytuacji wynika, że 
spełnione zostały wszelkie warunki określone Regulaminem.   
 

7. Fundacja zobowiązana jest do podejmowania na rzecz Beneficjenta działań 
zmierzających do pozyskania darczyńców i środków niezbędnych do udzielenia 
pomocy.  
 

8. Środki zgromadzone przez Fundację poprzez zbiórkę internetową dedykowaną 
danemu Beneficjentowi będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego zgodnie 
z Umową Współpracy z Beneficjentem.  
 



9. Aktualne informacje o wysokości wpłaconych środków na rzecz podopiecznego 
będą podawane na stronie internetowej Fundacji. 
  

10. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy Beneficjentowi w całej potrzebnej 
kwocie.  
 

11. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, 
wykorzystujące dane Fundacji, w tym logo, muszą być prowadzone w 
porozumieniu z Fundacją.  
 

12. Z chwilą zgromadzenia dla Beneficjenta całej potrzebnej kwoty, Fundacja 
umieszcza odpowiednią wzmiankę na swojej stronie internetowej.  
  

13. Fundacja wypłaca środki finansowe lub przekazuje zakupione środki zgodnie z 
Umową Współpracy z Beneficjentem.  
 

14. Jeśli pomimo zakończenia zbiórki nastąpią dalsze wpłaty na rzecz Beneficjenta, 
którego cel został spełniony zostaną one przeznaczone na rzecz innych zbiórek 
organizowanych przez fundację. 
 

15. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, winny 
być wystawiane na Fundację. 
 

16. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji 
adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność 
statutową Fundacji. 
 

17. Przypisanie nieopisanej wpłaty danemu Beneficjentowi, może nastąpić tylko na 
podstawie decyzji Zarządu Fundacji. 
 

18. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem Beneficjenta, dla którego 
Fundacja nie pozyskuje środków, Fundacja przekaże te środki na swoje cele 
statutowe.  
 

 
 

§4 
Obowiązki beneficjenta dotyczące informowania fundacji 

 
1. Beneficjent zobowiązany jest informować Zarząd Fundacji o wszelkich innych 

zmianach mających wpływ na realizację umowy w tym o zmianach kontaktowych. 
 

2. Beneficjent zobowiązany jest do kontaktu z Fundacją w celu umożliwienia 
sprawnego przekazania środków zebranych na rzecz beneficjenta. 
 

3. Beneficjent zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Fundacji o 
zaspokojeniu potrzeb z innych niż Fundacja źródeł finansowania.  



 
4. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania wszystkich informacji odnośnie 

wykorzystania środków przekazanych przez fundację oraz wszystkich  
potrzebnych informacji i materiałów z tym związanych.  

 
§5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykorzystanie wizerunku beneficjenta opiera się na zapisach w osobnym 
porozumieniu pomiędzy Fundacją i Beneficjentem.  
 

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez beneficjenta Fundacji 
niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich 
odzyskania.  
 

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy współpracy z 
beneficjentem, zawartej pomiędzy Zarządem Fundacji a beneficjentem.  
 

4. Beneficjent Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z 
Regulaminu i Umowy.   
 

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji. 
 

 
 


