Porozumienie
zawarte w Krakowie, dnia ………………………………..2019 roku
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” z siedzibą w Krakowie
(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, REGON 122507598
reprezentowaną przez: Marka Lichotę – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
zwanym dalej Korzystającym. zwaną dalej Stowarzyszeniem,
a
Podopiecznym / Rodzicem lub innym Prawnym Opiekunem Podopiecznego (zwanymi dalej „Korzystającym”)
(podkreślić właściwe)
a) Panią .............................................................................................................................................,
zamieszkałą:...................................................., ..............................,……………………………………
legitymującą się dowodem osobistym: ................................................................, (seria i numer)
b) Panem .................................................................................................................... .........................,
zamieszkałą:...................................................., ..............................,……………………………………
legitymującą się dowodem osobistym: ................................................................, (seria i numer)
działającymi w imieniu i na rzecz: ............................................................................. (imię i nazwisko
Podopiecznego),
§ 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), a także prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych.
2. Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym, przebywającym na stałym
leczeniu żywieniowym oraz chorującym na nieswoiste choroby zapalne jelit, podniesienie jakości ich życia, a
także działalność badawcza i informacyjno-edukacyjna z zakresu leczenia żywieniowego wśród chorych, jak i
całego społeczeństwa.
§ 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 2018. oraz wpłat bezpośrednich ze strony Darczyńców za
pośrednictwem wydzielonego subkonta Stowarzyszenia o numerze 87 1140 2004 0000 3402 7576 6400.
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 będą na prośbę Korzystającego za pośrednictwem Stowarzyszenia na wskazany
rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………

§ 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 dnia przelewu z konta Stowarzyszenia do dnia jej zwrotu Stowarzyszeniu
§ 5.
1. Porozumienie zostaje zawarte jest na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia
na kolejny okres.
2. Środki na subkoncie mogą być gromadzone do 31.12.2019 r. i muszą zostać rozliczone do dnia
30.06.2020 r.
3. Środki, które pozostaną nierozliczone do okresu wskazanego w porozumieniu, zostaną wydatkowane
na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 6.
1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy miejscowo dla Korzystającego.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Stowarzyszenie

Korzystający

