
                                                                          Fundacja ,,Usłysz Marzenia”
                                                        Status organizacji pożytku publicznego KRS: 0000312232
                                                               07-200 Wyszków Lipowa 4     NIP:762-196-08-52

                                                    POROZUMIENIE
POROZUMIENIE zawarte dnia.............................. w Wyszkowie pomiędzy:
Fundacją ,,Usłysz Marzenia” zwaną dalej ,,Fundacją”, reprezentowaną przez Zarząd  Fundacji
w osobie prezesa Fundacji Anetę Pakieła a Kandydatem / rodzicami lub prawnymi 
opiekunami Kandydata , zwanymi dalej ,,Rodzicami”:
a) Panią /Panem...........................................................................................................................
zamieszkałą/ zamieszkałym : ......................................................................................................
                                              nr kodu pocztowego            miejscowość          ulica           nr  domu i  mieszkania

legitymującym się nr dowodu osobistego.....................................................................................
                                                                             seria i numer

działającym na rzecz Kandydata:...............................................................................zwanego 
dalej ,,Podopiecznym”.
                         §1.

Podpisanie niniejszego ,,POROZUMIENIA”stanowi podstawę do udostępnienia 
Podopiecznemu /jego Rodzicom na koncie Fundacji  w Banku Spółdzielczym w Ostrowi 
Maz. Filia  w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 30 subkonta nr:..................................

      w celu gromadzenia środków pieniężnych  na leczenie i rehabilitację Podopiecznego.
§2

1.Fundacja nie pobiera żadnej Prowizji ani od Podopiecznego /jego Rodziców, ani 
Darczyńców za udostępnienie własnego konta.
2.Koszty utrzymania  subkonta pokrywane zostaną ze środków zgromadzonych na nim 
wg. taryfy określanej przez bank ( wg. stanu na dzień podpisania umowy  kwota wynosi 
18 zł miesięcznie w przypadku braku środków na subkoncie kwotę tę pokrywa Fundacja)
3. Ewentualne koszty związane z zarządzaniem subkonta Podopiecznego mogą być 
pokryte ze środku zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego

      §3
      Środki zgromadzone na rzecz Podopiecznego są przeznaczone na potrzeby związane z 
jego leczeniem i rehabilitacją. Fundacja zobowiązuje się wykonać wolę Darczyńcy 
(darowiznę z poleceniem ) pod warunkiem jej zgodności z celami statutowymi Fundacji i 
obowiązującym prawem.



                                                                  

          §4
Fundacja  nie zobowiązuje się do zasilania subkonta Podopiecznego.

          §5
Podopieczni i jego Rodzice są zobowiązani do składania stosownych dokumentów 
świadczących  o tym, iż sytuacja materialna nie pozwala im na samodzielne sfinansowanie 
leczenia i rehabilitacji lub innych związanych z nimi wydatków oraz aktualne  informacje o 
stanie zdrowia podopiecznego nie rzadziej niż raz do roku.

§6
Szczególne zasady gromadzenia i wykorzystania środków  pieniężnych znajdujących się  na 
subkoncie Podopiecznego są określone przez załączniki do niniejszego Porozumienia.
Załącznik 1: Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkontach Podopiecznych.
Załącznik 2: Regulamin refundowania kosztów  w ramach pomocy społecznej Fundacji.

§7
POROZUMIENIE zostało sporządzone  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§8
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 niewywiązywania się z zobowiązań wynikających  z POROZUMIENIA .
2. POROZUMIENIE staje się obowiązujące z dniem podpisania  przez obie strony.

Fundacja ,,Usłysz Marzenia ”                                        Podopieczny/ Rodzice
                                                                                                    podpis


