POROZUMIENIE nr _______________
zawarte w dniu ___________________ We Wrocławiu pomiędzy:
Stowarzyszenie „Ty dajesz życie”
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Mochnackiego 25/4, 51-122 Wrocław,
KRS: 0000628953, zwaną dalej „Stowarzyszeniem”, reprezentowaną przez:
Prezesa Stowarzyszenia – Anastazję Teodorczyk, a
Kandydatem/Opiekunem prawnym kandydata, zwanym dalej „Podopiecznym”:
Panią/Panem ______________________________________________________________
zamieszkałą/ym ____________________________________________________________
PESEL _______________________, numer tel.: __________________________________
działającą/ym w imieniu ______________________________________________________
(imię i nazwisko podopiecznego w przypadku osoby niepełnoletniej)

§1
1. Zawarcie niniejszego porozumienia jest warunkiem przyjęcia na listę podopiecznych
Stowarzyszenia „Ty dajesz życie”. Z chwilą przyjęcia osoby potrzebującej, chorej lub
niepełnosprawnej na listę podopiecznych Stowarzyszenia „Ty dajesz życie” staje się ona
Podopiecznym Stowarzyszenia.
2. Darowizny na rzecz Podopiecznego przyjmowane są w postaci przelewu na podane niżej
konto bankowe z dopiskiem imienia i nazwiska Podopiecznego.
Nr konta bankowego:
Bank BGŻ BNP Paribas
64 1600 1462 1833 7146 4000 0001.
§2
Środki pieniężne zgromadzone na koncie przeznaczone zostaną na leczenie ciężkiej choroby
onkologicznej, neurologicznej, rzadkiej, genetycznej, nieuleczalnej, uzdrawianie,
rehabilitację, regenerację organizmu, koszty transportu do placówek leczniczych,
zakwaterowanie i noclegi Podopiecznego i opiekunów, wyżywienie, a także inne cele zgodne
z działalnością statutową Stowarzyszenia.

1.
2.
3.

4.

§3
Pozyskiwanie środków na rzecz Podopiecznego należy przede wszystkim do obowiązków
Podopiecznego lub Prawnego opiekuna.
Podopieczny lub jego Prawny opiekun zobowiązany jest do czynnego udziału w zbieraniu
środków pieniężnych.
Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności statutowej zobowiązuje się do
informowania o akcji zbiorki pieniężnej za pośrednictwem własnej strony internetowej,
profilu facebookowego Stowarzyszenia oraz w razie potrzeby na platformie finansowania
społecznościowego (crowdfoundingowej).
Informacja o stanie zebranych środków, przeznaczonych na kurację Podopiecznego, może być
udostępniona drogą mailową lub telefoniczną na żądanie. Informacja taka jest udostępniana
jedynie Podopiecznemu, jego prawnemu opiekunowi bądź osobie przez nich upoważnionej.
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§4
1. Refundacji mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione na cele określone w §2
Porozumienia.
2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za żadne zobowiązania zaciągnięte przez
Podopiecznego lub Prawnego opiekuna.
3. Refundacja kosztów leczenia, przejazdów do placówek leczniczych, rehabilitacyjnych,
regeneracyjnych i innych związanych z procesem usprawniania jest możliwa jedynie po
przedłożeniu dokumentu, potwierdzającego pobyt, takiego jak zaświadczenie lub
rachunek/faktura, wystawiona przez placówkę. Zaświadczenie takie powinno zawierać kwotę,
okres pobytu i cel.
4. W przypadkach wyżej nieopisanych każdorazowo Podopieczny lub jego prawny opiekun są
zobowiązani dokonać ustaleń możliwości refundacji kosztu przed dokonaniem wydatku z
pracownikiem Stowarzyszenia.

1.
2.
3.

4.
5.

§5
Decyzję o przyznaniu refundacji w oparciu o niniejsze Porozumienie podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
Refundacja dokonywana jest na podstawie zaświadczeń lub rachunków/faktur, wystawianych
przez placówkę rehabilitacyjną.
Zestawienie kosztów do refundacji może obejmować rachunki/faktury jedynie z danego roku
kalendarzowego. W przypadku rachunków/faktur wystawionych w miesiącu grudniu
bieżącego roku istnieje możliwość przedłużenia rozliczenia do stycznia roku następnego.
Refundacja następuje tylko do wysokości środków, znajdujących się aktualnie na koncie i
przeznaczonych dla Podopiecznego.
Przekazanie środków następuje poprzez przelew bankowy. Koszty przelewów, związane z
transakcjami na rzecz Podopiecznego, pokrywane są ze środków zgromadzonych na rzecz
Podopiecznego.
§6
Stowarzyszenie może odmówić wykonania operacji finansowej na rzecz Podopiecznego, jeśli
przedstawione zaświadczenia lub rachunki/faktury i inne dokumenty budzą wątpliwości co do
ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają
wymogom określonym w niniejszym Porozumieniu i Ustawie o rachunkowości.
§7
Podpisując niniejsze porozumienie Podopieczny oświadcza, że uprzednio skontaktował się z
placówką rehabilitacyjną i uzyskał od placówki zgodę na przyjęcie na kurację.

§8
1. W przypadku rozwiązania Porozumienia niezależnie od przyczyn, niewykorzystania środków
zgromadzonych na rzecz Podopiecznego z jakiegokolwiek powodu, środki pieniężne
zgromadzone na rzecz Podopiecznego nie są zwracane. Zostają one przekazane na rzecz
innego Podopiecznego lub na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Po zgromadzeniu całości środków na rzecz Podopiecznego lub części potrzebnej na opłacenie
części kuracji zobowiązany on jest do podjęcia kuracji w terminie 3 miesięcy od daty
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3.
4.

5.

6.

uzyskania informacji o zgromadzeniu środków. W tym celu należy skontaktować się z
placówką rehabilitacyjną w ciągu 1 miesiąca od otrzymania ustnej lub pisemnej informacji od
pracownika Stowarzyszenia o konieczności podjęcia się kuracji i ustalić termin rozpoczęcia
kuracji.
Terminy, wymienione w p. 2 niniejszego paragrafu mogą ulec wydłużeniu jedynie za zgodą
Zarządu Stowarzyszenia i Kierownictwa placówki rehabilitacyjnej.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się pracownika Stowarzyszenia z
Podopiecznym/Opiekunem prawnym podopiecznego w celu poinformowania o konieczności
podjęcia się kuracji lub jej części, oraz w przypadku braku kontaktu ze strony
Podopiecznego/Opiekuna prawnego podopiecznego z placówką rehabilitacyjną w wyżej
ustalonym terminie w celu ustalenia terminu rozpoczęcia kuracji w ciągu 1 miesiąca
zgromadzone środki pieniężne przechodzą na rzecz innego Podopiecznego Stowarzyszenia
bez konieczności uzyskania oświadczenia o rezygnacji od Podopiecznego/Opiekuna
prawnego podopiecznego. Jednocześnie Podopieczny zostaje usunięty z grona podopiecznych
Stowarzyszenia.
Po opłaceniu całości lub części kuracji Podopieczny zobowiązany jest do podjęcia kuracji w
ustalonym z placówką rehabilitacyjną terminie. W przeciwnym wypadku środki pieniężne
przechodzą na innego Podopiecznego Stowarzyszenia.
W przypadkach całkowitego wyleczenia lub śmierci Podopiecznego niewykorzystane środki
zgromadzone na rzecz Podopiecznego przechodzą na cele działalności statutowej
Stowarzyszenia.

§9
1. Podopieczny zostaje usunięty z grona Podopiecznych Stowarzyszenia w przypadkach:
a) rezygnacji Podopiecznego;
b) wyleczenia Podopiecznego;
c) śmierci Podopiecznego;
d) sytuacji, opisanej w §8 p. 4 niniejszego Porozumienia.
2. W przypadku, opisanym w:
- p. 1 a), b) niniejszego paragrafu Podopieczny/Opiekun prawny podopiecznego kieruje do
Stowarzyszenia oświadczenie o rezygnacji ze wskazaniem powodu rezygnacji,
- p. 1 c) niniejszego paragrafu członek rodziny lub opiekun prawny podopiecznego są
zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego śmierć
Podopiecznego.
§10
Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie nie udostępnia
Podopiecznemu lub jego prawnemu opiekunowi danych darczyńców, chyba że sami
darczyńcy zdecydują inaczej.
§11
1.
Porozumienie zostaje sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla
każdej ze stron.
2.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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3.
Nieprzestrzeganie niniejszego Porozumienia skutkować będzie rozwiązaniem
Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
4.
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia, w tym również jego rozwiązanie
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

______________________________
(podpis osoby reprezentującej Stowarzyszenie)

_________________________________
(data, podpis Podopiecznego lub opiekuna prawnego)

ZAŁĄCZNIKI BĘDĄCE WARUNKIEM DO ZAWARCIA POROZUMIENIA:
1.
2.
3.
4.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.
Aktualna fotografia Kandydata, spełniająca wymogi zdjęcia dowodowego (wersja papierowa lub elektroniczna) - opcjonalne.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w przypadku udostępnienia zdjęcia.
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