Regulamin przyjmowania i przechowywania darów rzeczowych przez
Fundację HUG me
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja HUG me w ramach działalności statutowej może przyjmować darowizny rzeczowe od
osób fizycznych i podmiotów prawnych.
2. Darowiznami rzeczowymi mogą być: karma sucha, karma mokra, przysmaki, suplementy diety,
witaminy, zabawki legowiska, koce, budy, miski, obroże, smycze, drapaki i inne artykuły dla
zwierząt.
3. Przyjmowanie darowizn przez Fundacje HUG me ma charakter ciągły.
Zadania Fundacji
§2
1. Fundacja HUG me przyjmuje darowizny rzeczowe od instytucji, firm i indywidualnych darczyńców.
2. Fundacja jest organem pośredniczącym w przekazywaniu zwierzętom ze schronisk, przytulisk i
domów tymczasowych niezbędnych darów rzeczowych.
3. Na prośbę Darczyńcy Fundacja zobowiązuje się przedłożyć Darczyńcy udokumentowane, pisemne
sprawozdanie z przekazania darowizny Podopiecznym w terminie do 30 dni od dnia przekazania
darowizny.
4. Fundacja może pośredniczyć w przekazaniu darowizny dla konkretnego podmiotu (schroniska,
przytuliska, domu tymczasowego), a w przypadkach dotyczących interwencji weterynaryjnej dla
konkretnego zwierzęcia wskazanego przez Darczyńcę.
5. Fundacja zobowiązuje się do odpowiedniego przechowania darowizny (tzn. tak aby w stanie nie
pogorszonym trafiła do Podopiecznych), aż do momentu jej przekazania Podopiecznym.
6. Fundacja zobowiązuje się do przeznaczenia otrzymanych darowizn rzeczowych zgodnie z
działalnością statutową.
7. Fundacja przekazuje darowizny Podopiecznym na podstawie dokumentów - Protokołów
Przekazania.

Zasady przyjmowania i przechowywania darowizn od Darczyńców
§3
1. Przekazanie darowizny jest każdorazowo dokumentowane pisemnie ze wskazaniem konkretnych
darów, ich ilości oraz wartości brutto, co jest warunkiem dokonania odliczenia.
2. Do odbioru darowizny w imieniu Fundacji upoważniony jest Zarząd Fundacji oraz wyznaczone osoby
na podstawie pisemnego upoważnienia.

3. Przy przekazywaniu darowizny Podopiecznym Fundacji sporządzany jest Protokół Przekazania
wskazujący ilość i wartość brutto przekazywanej darowizny, a Obdarowany składając podpis na tym
protokole potwierdza przyjęcie darowizny.
4. Jeżeli nie ma dokumentu potwierdzającego wartości brutto przedmiotu darowizny, do Protokołu
wpisywana jest wartość szacunkowa, na podstawie cen rynkowych brutto obowiązujących na dzień
dokonania darowizny.
5. Jeżeli Darczyńca nie poda wartości przekazywanej rzeczy, wyceny darowizny dokonuje osoba
upoważniona do odbioru darowizny.
6. Osoba upoważniona przez Fundację do odbioru darowizny odpowiada za ustalenie szczegółów
przekazania i odbioru rzeczy proponowanych przez Darczyńcę, m.in. warunków transportu, miejsca
przechowywania, terminu odbioru.
7. W sytuacji, gdy przekazane dary nie nadają się do użytku (np. przeterminowana karma, zniszczone
inne dary rzeczowe, nieestetyczne czy tez niepotrzebne Podopiecznym), Fundacja może odmówić ich
przyjęcia.
Prawa Darczyńców
§4
1. W związku z dokonaniem darowizny na rzecz Fundacji Darczyńca może skorzystać z odliczenia
wartości darowizny od dochodu. Limit darowizny wynosi:
a) Dla osób prawnych 10% dochodu. Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku
dochodowego od 01.04.2004 r.
b) Dla osób fizycznych 6% od dochodu. Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób
fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od
01.04.2014 r.
2. Darczyńca ma prawo do pisemnego sprawozdania ze sposobu wykorzystania darowizny przez
Obdarowanego
Postanowienia końcowe
§5
1. Postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem ma zapewnić, że darowizna zostanie odebrana
zgodnie z oczekiwaniami Darczyńcy i przeznaczona na cele wskazane przez Darczyńcę
2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i wolontariuszy Fundacji HUG me.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkich zmian w regulaminie może dokonać jedynie Zarząd Fundacji HUG me.

