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Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita   

 

Porozumienie nr…….. 

 

 

Zawarte dnia ………………………, w Krakowie Pomiędzy: 

Fundacją Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita zwaną dalej „Fundacją”, reprezentowaną przez: 

prezesa Zarządu -Agnieszką Mazurkiewicz a Podopiecznym / Rodzicem lub innym Opiekunem 

Prawnym Podopiecznego 

 *( podkreśli  właściwe) 

 

Panem/Panią:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                        (rodzic dziecka, w przypadku, gdy Podopieczny jest pełnoletni pozostawipuste) 
 

Zamieszkałym(ą):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nr. kodu pocztowego, miejscowości, nr. Domu /mieszkania 
 

Legitymującym(ą) się dowodem osobistym: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

seria i nr 
 

Działającym(ą) w 

imieniu:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko podopiecznego 
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Zawarcie niniejszego  POROZUMIENIA  jest warunkiem przyjęcia Podopiecznego do Fundacji.  

 

Członkostwo w Fundacji jest nieodpłatne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami ze 

strony Podopiecznego bądź osób reprezentujących Podopiecznego. Numer członkowski nadany przez 

Fundację jest numerem ewidencyjnym Podopiecznego w rejestrze Fundacji. 

 

§1 

Fundacja udostępnia Podopiecznemu rachunek  bankowy o następującym numerze: 

 

  30 2490 0005 0000 4500 8163 1740  
do przekazywania darowizn na podstawie indywidualnych apeli Podopiecznego kierowanych do 

określonego adresata w celu gromadzenia środków pieniężnych. 

 

1. Fundacja nie pobiera od Podopiecznego oraz Darczyńców żadnej prowizji ani tez 

wynagrodzenia innego rodzaju. 

2. Wszystkie środki gromadzone na rzecz Podopiecznego przeznaczone będą na 

zaspokojenie indywidualnych potrzeb podopiecznego w postaci świadczeń, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. Zm.). 

§2 
 

Fundacja zobowiązuje się do udzielenia informacji o saldzie subkonta Podopiecznego każdorazowo 
po przedłożeniu przez Podopiecznego wniosku o refundację lub na wniosek Podopiecznego, nie 
częściej niż co 3 miesiące. 
 

§3 

Fundacją zobowiązuje się, do wysyłania salda oraz wykaz wpływów i wydatków z poprzedniego roku 

kalendarzowego 

§4 

1. Podopieczny jest zobowiązany do składania oświadczenia, że Jego sytuacja materialna 

nie pozwala na samodzielne sfinansowanie rehabilitacji/ terapii lub innych związanych z nią 

wydatków. Podopieczny jest zobowiązany informować Fundacje na piśmie, jeżeli jego sytuacja 

finansowa ulegnie znacznej poprawie. 

2. Podopieczny jest zobowiązany informować Fundację na bieżąco o stanie Jego zdrowia. 

3. Podopieczny jest zobowiązany przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności (stopień 

niepełnosprawności). 

4. Podopieczny niniejszym POROZUMIENIEM wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Fundację Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita w celu realizacji 

działalności statutowej Fundacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). 
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§5 

Szczegółowe zasady gromadzenia i wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się na subkoncie 

Podopiecznego są określone przez załączniki do niniejszego POROZUMIENIA. 

Załącznik nr. 1 – Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego. 

Załącznik nr. 2 – Regulamin refundacji kosztów w ramach pomocy społecznej Fundacji. 

 

§6 

1.  Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w 

przypadku nie wywiązania się przez druga Stronę ze zobowiązań wynikających z Porozumienia. 

4. Podopieczny oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU PRZYSZAWANIA POMOCY DLA 

PODOPIECZNYCH FUNDACJI KROPLI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA i POROZUMIENIA, 

akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§7 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Porozumienia jest sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Fundacji. 

 

§8 

POROZUMIENIE zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

……………………………………..                                                                                ……………………………………………….. 

         Fundacja                                                                                                     czytelny podpis podopiecznego 
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