POROZUMIENIE
STOWARZYSZENIA „WARTO JEST POMAGAĆ” Z PODOPIECZNYM
zawarte w Zielonej Górze dnia …………………………… pomiędzy:
Stowarzyszeniem „Warto jest pomagać” z siedzibą w Zielonej Górze 65-035, ul. Bema
7/6, KRS 0000318521 reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza
Hryniewicza, a Podopiecznym:
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia oraz Pesel

Telefon kontaktowy oraz e-mail.

działającym w imieniu własnym

reprezentowanym przez:

rodzica

opiekuna prawnego

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia oraz Pesel

Telefon kontaktowy oraz e-mail.

inny …………………….

§1.
1. Zawarcie niniejszego POROZUMIENIA jest warunkiem objęcia Podopiecznego działalnością statutową Stowarzyszenia
„Warto jest Pomagać ”
2. Celem działalności Stowarzyszenia jest między innymi zapewnienie pomocy w leczeniu i rehabilitacji,
pomoc społeczna, umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także
przysposabianie Podopiecznych do samodzielnego życia.
§2.
W celu gromadzenia środków pieniężnych Stowarzyszenie:
1. Udostępnia Podopiecznemu subkonto bankowe w mBnk ……………………………………………………………………………………. (konto do
przekazywania darowizn na podstawie indywidualnych apeli Podopiecznego kierowanych do określonego adresata)

w celu gromadzenia środków pieniężnych na leczenie, rehabilitację i inne wydatki związane ze zdrowiem Podopiecznego.
(specjalistyczne diety, dojazdy do placówek zdrowia itp.)
2.
Udostępnia Podopiecznemu system Paypall do wpłat zza granicy (możliwe wpłaty w GBP, USD oraz Euro)
3.
Umożliwia Podopiecznemu zbiórkę 1% podatku.
Niezbędne w tym celu dane: KRS 0000318521, cel szczegółowy: Imię i nazwisko Podopiecznego.
4.
Zapewnia rzetelną obsługę księgową i rachunkową subkonta
5.
Udostępnia Podopiecznemu miejsce na stronie internetowej www.wartojestpomagac.pl
§3.

1.

Stowarzyszenie zobowiązuje się wykonywać indywidualną wolę Darczyńców dokonujących wpłat na subkonto
Podopiecznego (darowiznę z poleceniem) pod warunkiem jej zgodności z celami statutowymi Stowarzyszenia i
obowiązującym prawem.
§4.
1. Informację o stanie środków na subkoncie Podopieczny uzyskuje poprzez wysłanie zapytania drogą mailową.

§5.

1.
Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na rzecz Podopiecznego na subkoncie następować będzie każdorazowo na
konto bankowe wskazane w DEKLARACJI PODOPIECZNEGO w postaci refundacji poniesionych na rzecz Podopiecznego kosztów, na
podstawie przedłożonego formularza zwrotu kosztów wraz z rachunkami, fakturami lub innymi dokumentami księgowymi.
1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 79 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 361) świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego). Zwolnieniu od
opodatkowania podlegają wyłącznie te środki pieniężne, zgromadzone na rzecz Podopiecznego na subkoncie, które
zostały przekazane przez Stowarzyszenie w ramach pomocy społecznej.

§6.
1. Podopieczny jest zobowiązany informować Stowarzyszenie o zmianach stanu Jego zdrowia.
2. W przypadku zmiany danych teleadresowych, osobowych i innych Podopieczny zobowiązany jest zaktualizować
Deklarację Podopiecznego.
3. Aby informacja o Podopiecznym znalazła się na stronie internetowej Stowarzyszenia, Podopieczny jest
zobowiązany przekazać Stowarzyszeniu na adres mailowy stowarzyszenie@wartojestpomagac.pl co najmniej jedno
Jego zdjęcie oraz opis choroby w pliku tekstowym.
4. Adres e-mail wskazany w Deklaracji Podopiecznego jest adresem kontaktowym Podopiecznego ze Stowarzyszeniem.
Podopieczny wyraża zgodę aby ta forma kontaktu traktowana była jako priorytetowa.
5. Podopieczny niniejszym POROZUMIENIEM wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” w celach wynikających z realizacji Porozumienia oraz został poinformowany
o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji, uzupełniania lub usuwania, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
§7.
1. Szczegółowe zasady gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych znajdujących się na
subkontach Podopiecznego są określone na stronie internetowej www.wartojestpomagac.pl
w zakładce JAK ZOSTAĆ PODOPIECZNYM/REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY. Regulamin stanowi
załącznik do niniejszego Porozumienia.
§8.
1. Stowarzyszenie pobiera opłatę w wysokości 10% od wpływów na cele statutowe.
§9.
1. POROZUMIENIE zostało zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć POROZUMIENIE z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Każda ze Stron może wypowiedzieć POROZUMIENIE ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nie wywiązywania się przez drugą Stronę ze zobowiązań wynikających z POROZUMIENIA.
2. W przypadku ustania statusu Podopiecznego, Stowarzyszenie przeznacza pozostałe na subkoncie środki na cele statutowe.
3. POROZUMIENIE staje się obowiązujące z dniem jego podpisania przez obie Strony.
4. POROZUMIENIE zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

……………………………………………
(Stowarzyszenie)

…………..…………………………………
czytelny podpis (Podopieczny lub Reprezentant)

