
str. 1 

 

 

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”                                                     
kontakt@fundacjadlamlodziezy.org / +48 691 612 916 
ul. Miodowa 17/19 / 00-246 Warszawa 
REGON 021094654 / NIP 8982166113 / KRS 0000339553 
Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział we Wrocławiu  
nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337 
 

 

  

REGULAMIN PLATFORMY DODAJ DOBRA 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Platformy Dodaj Dobra 

dostępnej pod adresem dodajdobra.pl, administrowanej przez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY” z siedzibą 

w Warszawie, 00-246, przy ul. Miodowej 17/19 (NIP: 8982166113, REGON: 021094654). 

2. Korzystanie z Platformy Dodaj Dobra jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.   

 

 

Rozdział II  

Definicje 

 

1. Platforma Dodaj Dobra – oznacza serwis dostępny pod adresem dodajdobra.pl wraz ze wszystkimi 

jego funkcjami. 

2. Użytkownik – oznacza osobę posiadającą zarejestrowane konto na Platformie Dodaj Dobra. 

3. Organizator zbiórki – oznacza osobę fizyczną, zespół osób fizycznych, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która utworzyła zbiórkę na określony cel w ramach 

Platformy Dodaj Dobra. 

4. Osoba odpowiedzialna za organizację zbiórki – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, 

będącą Organizatorem zbiórki lub częścią zespołu stanowiącego Organizatora zbiórki, podejmującą się 

odpowiedzialności za złożony wniosek o organizację zbiórki, jej zgodność z prawem oraz regulaminem 

Platformy Dodaj Dobra. Osoba odpowiedzialna stanowi także osobę kontaktową, do której będzie 

zwracać się Zespół Platformy Dodaj Dobra w trakcie trwania zbiórki oraz po jej zakończeniu.  

 

5. Beneficjent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, inną niż Organizator zbiórki, na rzecz której zbierane są środki pieniężne z 

przeznaczeniem na cel określony w opisie zbiórki. 
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6. Darczyńca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, przekazującą dobrowolną darowiznę na rzecz zbiórek organizowanych za 

pośrednictwem Platformy Dodaj Dobra przez Organizatorów. 

7. Akademia Fundraisera – oznacza część Platformy Dodaj Dobra, w ramach której dostępna jest 

bezpłatna baza wiedzy oraz oferta szkoleń teoretycznych z zakresu fundraisingu i wolontariatu. 

 

8. Uczestnik Akademii Fundraisera – oznacza Użytkownika Platformy zarejestrowanego na szkolenia 

oraz biorącego w nich czynny udział. 

9. Wolontariat -  w ramach Platformy Dodaj Dobra oznacza podejmowanie działań mających na celu 

wsparcie  i promocję Platformy oraz organizowanych za jej pośrednictwem zbiórek. 

10. Wolontariusz – oznacza Użytkownika Platformy zarejestrowanego za pomocą dostępnego 

formularza jako wolontariusz, podejmującego się działań wymienionych pkt 9.  

11. Ambasador Dobra – oznacza osobę fizyczną zarejestrowaną za pomocą dostępnego formularza 

jako Ambasador Dobra; promującą ideę pomagania; inspirującą młodzież do podejmowania działań i 

zdobywania wiedzy z zakresu fundraisingu i wolontariatu; promującą w swoich w mediach 

społecznościowych Platformę oraz zbiórki organizowane za jej pośrednictwem. 

12. Mentor – oznacza członka Zespołu Platformy Dodaj Dobra, pozostającego w kontakcie z Osobą 

odpowiedzialną za organizację zbiórki, celem udzielania informacji i porad dotyczących działań 

podejmowanych w ramach prowadzonej zbiórki oraz rozwiązywania powstałych problemów.  

 

 

Rozdział III  

Przedmiot 

 

1. Platforma Dodaj Dobra umożliwia nieodpłatnie organizowanie, prowadzenie oraz dokonywanie 

wpłat na internetowe zbiórki pieniężne, komunikowanie się organizatorów zbiórek z wpłacającymi, 

otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w formie newslettera, rejestrację jako wolontariusz, 

korzystanie z dostępnej bazy wiedzy oraz poszerzanie umiejętności pozyskiwania środków 

finansowych na działania społecznie użyteczne w ramach przeprowadzanych szkoleń. 

2. Prawidłowe korzystanie z Platformy jest możliwe po spełnieniu określonych wymagań technicznych 

takich jak: posiadanie urządzenia pozwalającego na połączenie z siecią oraz posiadanie aktywnego 

konta poczty e-mail. 

3. FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY umożliwia przekazanie wsparcia na rzecz Organizatora danej zbiórki, 

udostępniając narzędzie w postaci Platformy, ale nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek 

innej umowy pomiędzy Organizatorem zbiórki, a Darczyńcą. 
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Rozdział IV  

Użytkownicy 

 

1. Grupą docelową, do której jest skierowana Platforma stanowią osoby w wieku 14 – 30 lat, jednakże 

jej użytkownikami mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność 

do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej.  

2. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 14 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, 

w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.  

3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć konto Użytkownika w ich imieniu 

może jedynie osoba, która jest upoważniona do działania w tym zakresie. 

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność przy wykorzystaniu swojego konta na 

Platformie oraz bezpieczeństwo tego konta (w szczególności zachowanie w poufności danych do 

logowania).  

 

Rozdział V 

Rejestracja na Platformie  

 

1. Możliwość pełnego korzystania z Platformy posiadają zarejestrowani Użytkownicy. 

2. Aby uzyskać status Użytkownika niezbędne jest dokonanie rejestracji, polegającej na poprawnym 

wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie.  

3. Rejestracja oraz założenie konta Użytkownika jest dobrowolne oraz bezpłatne.  

4. Rejestracja na Platformie wymaga akceptacji Regulaminu. Użytkownik podczas procesu rejestracji, 

oświadcza, że zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuje 

ich treść oraz wynikające z nich postanowienia dotyczące praw i obowiązków. 

5. Założenie konta Użytkownika wymaga podania przez Użytkownika: 

- imienia i nazwiska; 
 
- numeru telefonu; 
 
- adresu e-mail; 
 
- województwa, w którym zamieszkuje;  
 
- hasła; 

6. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany przez niego 

adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W celu dokończenia rejestracji, należy 

potwierdzić rejestrację, klikając w link, znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail. 
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7. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. 

8. Podanie nieprawdziwych danych osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w 

celu skorzystania z Platformy może podlegać odpowiedzialności karnej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

9. Po poprawnym wprowadzeniu loginu oraz hasła Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego 

konta Użytkownika.  

10. Użytkownik nie może udostępniać danych, pozwalających na logowanie się w Platformie innym 

Użytkownikom lub osobom trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub osobę 

trzecią danych, pozwalających na logowanie na Platformie, a także w przypadku podejrzenia takiej 

sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Zespół 

Platformy Dodaj Dobra. 

11. Użytkownik zakładając konto na Platformie wyraża zgodę na przetwarzanie przez FUNDACJĘ DLA 

MŁODZIEŻY podanych danych osobowych, w celu prawidłowego świadczenia usług Platformy 

określonych w Regulaminie. 

12. Szczegółowe zapisy dotyczące polityki prywatności Platformy Dodaj Dobra znajdują się w zakładce 

„Polityka prywatności” dostępnej na Platformie pod adresem dodajdobra.pl.  

13. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych treścią niniejszego Regulaminu 

zostaje zawarta między Użytkownikiem, a FUNDACJĄ DLA MŁODZIEŻY po skutecznym zakończeniu 

rejestracji. 

14. W ramach korzystania przez Użytkownika z Platformy FUNDACJA zastrzega sobie prawo do 

prowadzenia czynności związanych z identyfikacją oraz weryfikacją Użytkownika, a także stosowania 

innych środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy skuteczne i zgodne z procedurami 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zweryfikowanie Użytkownika będzie w 

ocenie FUNDACJI niemożliwe lub utrudnione – FUNDACJA odmówi zawarcia Umowy lub rozwiąże już 

istniejącą. 

 

Rozdział VI 

Organizowanie zbiórek oraz wypłacanie zgromadzonych środków  

 

 

1. Zbiórkę na Platformie Dodaj Dobra mogą założyć zarejestrowani Użytkownicy.  

2.  Grupą docelową, do której jest skierowana Platforma stanowią osoby w wieku 14 – 30 lat, jednakże 

zbiórki mogą założyć wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, chcące podejmować działania charytatywne. 

3. Osoba odpowiedzialna za zbiórkę wskazana w formularzu  musi być osobą fizyczną, która ukończyła 

18 rok życia oraz posiada krajowe konto bankowe zarejestrowane na swoje dane.  

4. Cele na rzecz, których można założyć zbiórkę powinny być związane z młodzieżą, jej potrzebami, 

inicjatywami społecznie użytecznymi, rozwojem lub wsparciem. Mogą być to także cele z zakresu m.in.: 

pomocy społecznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sportu lub edukacji. Możliwe jest 
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także wspieranie innych organizacji działających na rzecz młodzieży. Cele zbiórek muszą być zgodne z 

obowiązującym prawem oraz wpisywać się w misję i cele statutowe „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”: 

https://fundacjadlamlodziezy.org/kim-jestesmy/nasz-cele/ 

5. W przypadku gdy zbiórka jest organizowana na rzecz miejsca lub osoby, która nie jest jej 

Organizatorem (Beneficjent) wymagana jest pisemna zgoda tej osoby bądź osoby uprawnionej do 

reprezentowania danego miejsca.  

6. W celu założenia darmowej zbiórki na Platformie należy z poziomu zalogowanego Użytkownika 

wypełnić dostępny wniosek podając wszystkie wymagane dane oraz informacje, zgodne ze stanem 

faktycznym:  

- nazwa zbiórki;  

 

- organizator zbiórki; 

 

- dane osoby odpowiedzialnej za zbiórkę (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, 

adres e-mail, wiek); 

 

- cel zbiórki (ogólny, finansowy w PLN); 

 

- harmonogram (data rozpoczęcia i zakończenia zbiórki);  

 

- dodatkowy opis zbiórki; 

 

- multimedia 

7. Założona zbiórka nie powinna trwać krócej niż 2 tygodnie i nie dłużej niż 6 miesięcy. 

8. W uzasadnionych przypadkach (np. sytuacje losowe, choroba, szczególne trudności ze 

zgromadzeniem środków) po konsultacji z zespołem Platformy, istnieje możliwość jednokrotnego 

przedłużenia czasu trwania zbiórki lub jej wcześniejsze zakończenie. 

9. Wniosek zostanie poddany weryfikacji przez zespół Platformy Dodaj Dobra oraz odpowiednio 

zaakceptowany, odrzucony lub odesłany do poprawienia. 

 10. W celu potwierdzenia danych Osoby odpowiedzialnej za zbiórkę, należy dokonać zwrotnego 

przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł na konto FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY, ul. Miodowa 17/19, 00-

246 Warszawa, na rachunek o numerze : 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337 (Santander Bank Polska 

S.A. 4 Oddział we Wrocławiu).  

11. Zbiórka zostanie opublikowana na Platformie po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku oraz 

zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego.  

12. Platforma Dodaj Dobra nie gwarantuje Organizatorom zbiórek osiągnięcia zamierzonego celu 

finansowego oraz uzbierania jakichkolwiek środków pieniężnych. Ilość zebranych pieniędzy zależy od 

Organizatora zbiórki oraz podjętych przez niego działań. 

13. Osoba odpowiedzialna za zbiórkę wskazana w trakcie jej zakładania, jest zobowiązana do 

pozostawania w kontakcie z Mentorem w trakcie trwania zbiórki, a także po jej zakończeniu celem 

dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych do wypłaty środków pieniężnych.  
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14. Środki finansowe wpłacane przez Darczyńców na każdą ze zbiórek są gromadzone na wybranym 

koncie FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY.  

15. Warunkiem niezbędnym do realizacji wypłaty jest przesłanie drogą elektroniczną przez Osobę 

odpowiedzialną za zbiórkę skanu pisemnego sprawozdania FDM. Gotowy wzór sprawozdania jest 

przesyłany przez FDM drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w terminie do 5 dni roboczych od 

ostatecznego dnia zakończenia zbiórki (z wyłączeniem tego dnia). 

16. Osoba odpowiedzialna za zbiórkę jest zobowiązana do odesłania skanu wypełnionego i odręcznie 

podpisanego sprawozdania do FDM w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania 

(włącznie) drogą elektroniczną. 

17. FDM w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania skanu wypełnionego sprawozdania 

(wyłączając ten dzień) poddaje go weryfikacji, a po zatwierdzeniu, zleca wypłatę środków na wskazany 

krajowy rachunek bankowy zarejestrowany na osobę odpowiedzialną za zbiórkę.  

18. Osoba odpowiedzialna za zbiórkę jest zobowiązana udokumentować rozdysponowanie środków 

zgodnie z założonym celem oraz przedstawić je FDM w terminie do 30 dni kalendarzowych, od dnia 

zaksięgowania środków na swoim rachunku bankowym. 

19. W przypadku niedopełnienia obowiązku udokumentowania rozdysponowanych środków, FDM 

może domagać się od osoby odpowiedzialnej zwrotu przekazanych środków, celem przeznaczenia ich 

na cele statutowe FDM oraz uniemożliwić ponowną organizację zbiórki przez wskazaną osobę w 

ramach Platformy Dodaj Dobra.  

20. W przypadku gdy określony przez Organizatora w PLN cel zbiórki nie zostanie w pełni osiągnięty 

lub przekroczony w czasie jej trwania, po dopełnieniu formalności, zostaje wypłacona całkowita suma, 

którą udało się zgromadzić. 

21. Po zakończeniu zbiórki możliwość dalszych wpłat zostaje zablokowana, a zbiórka figuruje na 

Platformie jako „zakończona”.  

22. FDM ma prawo wyświetlić zbiórkę Organizatora na stronie głównej, w wynikach wyszukiwania, w 

innych miejscach na Platformie i poza nią, co nie stanowi jednak jej obowiązku. 

23. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli FDM uzna to za uzasadnione, może dokonać w imieniu 

Organizatora zwrotu dokonanej darowizny lub jej części wpłacającemu. 

24. Organizator zbiórki ma możliwość wysłania zbiorczej wiadomości e-mail za pośrednictwem 

Platformy, zawierającą podziękowanie za udzielone przez Darczyńców wsparcie.  

 

 

Rozdział VII 

Wsparcie zbiórek 

 

1. Wpłacający, tj. Darczyńca wspierając zbiórkę wspiera jej Organizatora. 

2. Treści zamieszczane na stronach poszczególnych zbiórek są zamieszczane przez ich Organizatorów. 

 Odpowiedzialność za treść oraz jej prawdziwość spoczywa na Osobie odpowiedzialnej za zbiórkę.  
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3. Wpłaty przekazywane przez Darczyńców na rzecz zbiórek na Platformie Dodaj Dobra stanowią 

dobrowolne darowizny.  

4. Darczyńca nie może żądać korzyści wynikających z przekazania darowizny. 

5. Darczyńca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu Platformy i jego przestrzegania. 

6. Darczyńca, przekazując darowiznę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności FDM. 

7. Płatności na Platformie Dodaj Dobra odbywają się za pośrednictwem serwisu Tpay należącego do 

Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000412357).  

8. Szczegóły dotyczące płatności (w tym prowizje operatora) określają regulaminy lub inne 

odpowiednie dokumenty operatora, za pośrednictwem którego Darczyńca przekazuje Darowiznę. 

9. Reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dodajdobra.pl. 

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY administrująca Platformą rozpatrzy je w terminie do 30 dni dni 

kalendarzowych. 

 

Rozdział VIII 

Wolontariat 

 

1. Zgłoszenie do udziału w wolontariacie w ramach Platformy Dodaj Dobra jest dobrowolne i bezpłatne.  

 

2. Wolontariusz nie może żądać żadnych korzyści wynikających z podejmowanego przez siebie 

działania.  

3. Wolontariat w ramach Platformy Dodaj Dobra oznacza podejmowanie działań mających na celu 

wsparcie  i promocję Platformy oraz organizowanych za jej pośrednictwem zbiórek. 

4. Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu Platformy Dodaj Dobra oraz 

jego przestrzegania.  

 

Rozdział IX 

Akademia Fundraisera 

 

1. Dostęp do stałej bazy wiedzy oraz rejestracji na szkolenia możliwy jest po zarejestrowaniu konta na 

Platformie.  

 

2. Korzystanie z zasobów wymienionych w pkt 1 jest całkowicie darmowe. 

3.  Udostępnione materiały edukacyjne są dostępne tylko do użytku prywatnego Użytkownika. 

Powielanie lub upowszechnianie tych treści bez wiedzy i zgody FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY jest 

zabronione.  

4.  Spotkania szkoleniowe w ramach Akademii Fundraisera są obowiązkowe. W przypadku losowych 

sytuacji uniemożliwiających udział, po wcześniejszym poinformowaniu, uczestnik otrzyma materiały 

pozwalające zapoznać się z omawianym tematem.  

mailto:kontakt@dodajdobra.pl
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5. Ukończenie szkolenia w ramach Akademii Fundraisera kończy się uzyskaniem certyfikatu, który 

stanowi potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności. 

 

Rozdział X 

Ochrona danych 

 

1. FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z istniejącym 

prawem oraz polityką prywatności dostępna w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem 

dodajdobra.pl. 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie wątpliwości związane z Regulaminem należy kierować na adres mailowy: 

kontakt@dodajdobra.pl. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w każdym czasie. 

Zmiany, o których mowa powyżej, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników Platformy, 

Darczyńców oraz Fundację przed wejściem zmian w życie.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne. 

4. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 

 

Warszawa, 10.03.2023 

 

 

 


