FUNDACJA „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, tel. (89) 539 74 04, fax (89) 539 74 02
mail: fundacja@ przyszloscdladzieci.org www.przyszloscdladzieci.org

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu ………. w Olsztynie pomiędzy:
Fundacją “Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000148747,
NIP 739-33-31-558 zwaną dalej „Fundacją", reprezentowaną przez
Jarosława Tokarczyka – Prezesa Zarządu
a:
Panią ………………….....................................................................
zamieszkałą w ……………………………………………….………………............
legitymującą się dowodem osobistym nr ...........................................................
oraz Panem…………………………....................................................................
zamieszkałym w….... ………………………………………………............................
legitymującym się dowodem osobistym nr ....................................................................
- rodzicami małoletniej …………………………………………..………………..…........
zamieszkałego w … …………………………………………………………..
…………………
§1
Fundacja wyraża zgodę na udostępnienie konta bankowego w Banku PEKAO S.A. I O.
w Olsztynie o numerze:
 21 1240 1590 1111 0010 2531 7517– do przekazywania darowizn na podstawie
indywidualnych apeli Dziecka kierowanych do określonych adresatów
w celu zbierania środków finansowych na leczenie i rehabilitację Dziecka.
Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia środków pieniężnych zawiera Załącznik Nr 3,
który stanowi integralną część Porozumienia.
§2.
Fundacja udostępnia swoje konto nieodpłatnie.
§3
1 Fundacja zobowiązuje się do przekazania środków zgromadzonych na rzecz Dziecka
rodzicom/opiekunom na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu. Mogą one być
wykorzystane wyłącznie na cele zgodne ze statutem Fundacji. W szczególności mogą one
zostać przeznaczone na: pokrycie kosztów zabiegów i operacji Dziecka, rehabilitację, zakup
leków, sprzętu medycznego, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych – także
w odniesieniu do kosztów podróży i pobytu opiekuna Dziecka.
2 Fundacja udziela pomocy Dzieciom do czasu ich wyleczenia lub wyczerpania środków
pieniężnych na subkoncie Dziecka.
3 W przypadku gdy Dziecko zakończyło leczenie lub rehabilitację, znajdujące się na
subkoncie Dziecka niewykorzystane środki pieniężne zostaną przekazane na cele statutowe
Fundacji.
§4
Ze środków zgromadzonych na subkoncie Fundacja pokrywa koszty udokumentowane
oryginałami rachunków, faktur, biletów itp. - do wysokości posiadanych środków na
subkoncie Dziecka. Na fakturach, rachunkach i innych dokumentach rozliczeniowych należy
wskazać jako nabywcę Dziecko lub rodziców/opiekunów z jednoczesnym zaznaczeniem w
uwagach: nazwisko i imię Dziecka.
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§5
Podstawą do uznania faktur i rachunków jest zalecenie lekarza lub innej kompetentnej w tym
zakresie osoby.
§6
Fundacja może podjąć decyzję o zasileniu subkonta Dziecka na podstawie odrębnej uchwały
Zarządu Fundacji.
§7
Fundacja udziela wsparcia finansowego w zakresie leczenia i rehabilitacji Dziecka lub innych
związanych z tym wydatków, na podstawie oświadczenia złożonego przez
rodziców/prawnych opiekunów Dziecka stwierdzającego, iż ich sytuacja materialna nie
pozwala na samodzielne sfinansowanie wyżej wymienionych wydatków.
Rodzice/prawni opiekunowie Dziecka są zobowiązani do pisemnego poinformowania
Fundacji, jeżeli ich sytuacja finansowa ulegnie znacznej poprawie.
§8
Rodzice/prawni opiekunowie Dziecka łącznie z Porozumieniem podpisują Oświadczenia, w
których wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Dziecka, a także na
publikację wizerunku Dziecka w celu realizacji działań Fundacji– Załącznik Nr 1.
§9
Rodzice/prawni opiekunowie Dziecka zobowiązani są do informowania Fundacji o stanie
zdrowia Dziecka oraz wszelkich jego zmianach.
§10
1. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszego
Porozumienia, drugiej Stronie przysługuje prawo jego rozwiązania w trybie
natychmiastowym.
2. W przypadku rozwiązania Porozumienia środki pieniężne znajdujące się na subkoncie
Dziecka lub do niego przypisane zostaną wykorzystane na inne cele Fundacji.
§ 11
Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych na
subkontach Dziecka zawarte są „Regulaminie refundacji kosztów w ramach pomocy
Fundacji”, który stanowi integralną część Porozumienia – Załącznik Nr 2.
§12
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”:
…………………………………

Rodzice/opiekunowie:
………………………………...
..………………………………
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