Procedura regulująca tryb przyznawania dofinansowania
ze środków jakie Fundacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat” pozyska w 2023 roku
z tytułu odpisanego 1,5 % podatku

1. Zarząd Fundacji TZMO Razem Zmieniamy Świat podjął uchwałę, iż uzyskane w 2023 roku środki
z tytułu odpisanego przez podatników 1,5 % podatku zostaną przekazane na rzecz Pracowników
Grupy TZMO, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wywołanej ciężką chorobą lub
niepełnosprawnością.
2. O dofinansowanie mogą się ubiegać Pracownicy Grupy TZMO oraz ich rodziny, znajdujący się w
trudnej sytuacji życiowej, wywołanej ciężką chorobą lub niepełnosprawnością, której leczenie
wymaga wysokich nakładów finansowych. Preferowane będą te osoby, których koszty leczenia
nie są refundowane przez państwo.
3. Warunkiem wstępnym ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku, wypełnionego
według załączonego wzoru. Wniosek należy złożyć
do 08.12.2022 r., na adres: Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń.
4. Na podstawie złożonych wniosków Rada Ekspertów, w składzie:
a. Pan dr Piotr Kowalczyk (Przewodniczący)
b. Pani Grażyna Śmiarowska
c. Pani Janina Mirończuk
w terminie wskazanym przez Zarząd Fundacji, jednak nie później niż do 14.12.2022 r., dokonuje
wyboru kandydatów, którzy powinni zostać zakwalifikowani do grupy ubiegającej się o
dofinansowanie.
5. Przekazujący na rzecz Fundacji środki finansowe w ramach 1,5% mogą wskazywać z imienia i
nazwiska osobę, do której powinny one trafić (wybór może być dokonany wyłącznie spośród
kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do grupy ubiegającej się o dofinansowanie).
6. W przypadku niewskazania osoby, do której mają trafić środki finansowe przekazane w ramach
1,5%, Zarząd Fundacji, mając na względzie cele statutowe Fundacji, podejmie decyzję o
przekazaniu tych środków innym podopiecznym Fundacji po spełnieniu przez nich kryteriów
ustalonych przez Zarząd Fundacji.
7. Zarząd Fundacji, w drodze uchwały, dysponując pełną informacją nt. wysokości środków
finansowych zebranych w ramach odpisów z 1,5%, w oparciu o rekomendację Rady Ekspertów,
do 30.11.2023 r. podejmuje ostateczną decyzję o ich podziale pomiędzy kandydatów, którzy
zostali zakwalifikowani do grupy ubiegającej się o dofinansowanie oraz ewentualnie o ich
przekazaniu innym podopiecznym zgodnie z ust. 6.
8. Na podstawie w/w uchwały środki finansowe będą przekazane poszczególnym kandydatom
zgodnie z zawartym porozumieniem między Fundacją a podopiecznym / jego rodzicem lub innym
prawnym opiekunem podopiecznego.

