Porozumienie
zawarte
wKrakowie,dnia……………...r.
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” z siedzibą w Krakowiie (kod:
31-534 ) przy ul. Daszyńskiego 22 zarejestrowaną w Sądzie REJONOWYM DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W
KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem 0000409039, NIP
513
023
20
07,
REGON122507598
reprezentowaną
przez:MarkaLichotę
–Prezesa
ZarząduStowarzyszenia
zwanym
dalej
Korzystającym.zwanądalejStowarzyszeniem,
a
Podopiecznym / Rodzicem lub innym Prawnym Opiekunem Podopiecznego (zwanymi dalej „Korzystającym
”)
(podkreślić
właściwe)
a)
Panią
.............................................................................................................................................,
zamieszkałą:....................................................,..............................,……………………………………
legitymującą
się
dowodemosobistym:................................................................,(seriainumer)
b)
Panem
.............................................................................................................................................,
zamieszkałą:....................................................,..............................,……………………………………
legitymującą
się
dowodemosobistym:................................................................,(seriainumer)
działającymi
w
imieniuinarzecz:.............................................................................(imięinazwiskoPodopiecznego),
§1.
1. Stowarzyszenie oświadcza, że jest organizacją pozarządową i posiada status organizacji pożytku publicznego,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873),a
także
prowadzinieodpłatnądziałalnośćpożytkupublicznegowsferzezadańpublicznych.

2. Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym, przebywającym na stałym leczeniu
żywieniowym, podniesienie jakości ich życia, a także działalność badawcza i informacyjno-edukacyjna z zakresu
leczenia
żywieniowegowśródchorych,jakicałegospołeczeństwa.
§2.
1. Zawarcie niniejszego POROZUMIENIA jest warunkiem objęcia Podopiecznego działalnością statutową
Stowarzyszenia i umożliwienia Korzystającemu gromadzenie środków pieniężnych poprzez przekazywanie 
1%
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok………………. oraz wpłat bezpośrednich ze strony Darczyńców za
pośrednictwem
wydzielonegosubkontaStowarzyszeniaonumerze8
 7114020040000340275766400.
2. Zasady gromadzenia środków pieniężnych na subkontach określa stosowny regulamin będący integralną częścią
porozumienia.

§3.
Środki zgromadzone na subkoncie Stowarzyszenia w zakresie wymienionym i zgodnie z procedurą w regulaminie
przekazywane
będąnaprośbęKorzystającegozapośrednictwemStowarzyszenianawskazanyrachunekbankowy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§4.
1.

W przypadku, gdy Korzystający przekazaną mu na podstawie niniejszego porozumienia kwotę pieniężną
przeznaczy na inny cel niż określony w § 3. porozumienia, Stowarzyszenie odwoła przekazane środki. W

przypadku odwołania, Korzystający będzie zobowiązany do zwrotu całej otrzymanej kwoty w terminie 14 dni
od dnia złożenia przez Stowarzyszenia oświadczenia o odwołaniu, powiększonej o odsetki ustawowe za
okres
od
dniaprzelewuzkontaStowarzyszeniadodniajejzwrotuStowarzyszeniu
§5.
1.

Porozumieniezostajezawartejestnaokresod…………….do30.06.201...zmożliwościąprzedłużenia
na
kolejny
okres.

2.

Środki
na
subkonciemogąbyćgromadzonedo31.12.201....imuszązostaćrozliczonedodnia01.01.201…..

3.

Środki,
którepozostanąnierozliczonedookresuwskazanegowporozumieniu,zostanąwydatkowane
na
działalnośćstatutowąStowarzyszenia.

§6.
1.

Wszelkie
zmianyniniejszegoporozumieniawymagająformypisemnejpodrygoremnieważności.

2.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo
dlaKorzystającego.

3.

Porozumieniesporządzonowdwóchjednobrzmiącychegzemplarzach,pojednymdlakażdejzestron.

Stowarzyszenie

Korzystający

