POROZUMIENIE
oobjęciuPodopiecznegoopiekąFundacji
zawarte
dnia.......................................weWrocławiupomiędzy:
Podopiecznym/OpiekunemPodopiecznego
a
FUNDACJĄ „ROSA” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław,
zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
podnumerem0000207472,NIP: 7732322126,REGON:592287129,
reprezentowanąprzezAdamaBogacza–PrezesaZarządu,

§1.
1. Fundacja, w wyniku wejścia w życie niniejszego Porozumienia, nadaje Podopiecznemu
indywidualny numer ewidencyjny i wskazuje numer rachunku bankowego oraz nazwę
subkonta, na które powinna następować wpłata środków pieniężnych na rzecz
Podopiecznego. Podopieczny zobowiązany jest do posługiwania się nadanym mu
numeremewidencyjnymoraznazwąsubkonta,przekazanymmuprzezFundację.
2. Celem działalności Fundacji jest m.in. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniemspołecznymorazdziałalnośćcharytatywna.

§2.
1. Fundacja, celem umożliwienia gromadzenia środków pieniężnych pochodzących z
darowizn na podstawie apeli Podopiecznego bądź Opiekunów Podopiecznego
kierowanych do indywidualnego adresata, udostępnia Podopiecznemu rachunek
bankowy w Banku Alior Bank S.A., Oddział Wrocław, o numerze 25 2490 0005 0000
460033975293,(dalej„RachunekBankowy”).
2. Z tytułu udostępnienia Rachunku Bankowego oraz prowadzenia obsługi księgowej
środków pieniężnych, przekazywanych na rzecz Podopiecznego przez Darczyńców,
Fundacja nie pobiera od Podopiecznego ani Opiekunów Podopiecznego żadnego
wynagrodzeniaocharakterzestałymbądźprowizyjnym.
3. Koszt świadczenia usług przez podmioty trzecie (w szczególności koszty opłat
bankowych związanych z utrzymaniem subkonta i operacjami na nim, a także koszt
prowizji pośredników za wpłaty dokonywane online oraz koszty korespondencji
doręczanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe) pokrywane są ze środków pieniężnych
zgromadzonychnarzeczPodopiecznegonaRachunkuBankowym.

4. Środki pieniężne zgromadzone na rzecz Podopiecznego na Rachunku Bankowym
przeznaczane będą na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
Podopiecznego bądź na zaspokajanie indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o
których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z dnia 7
czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 930). W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Fundacja może podjąć decyzję o wypłacie środków pieniężnych,
pomimo iż nie mieszczą się one w definicji pomocy społecznej. Decyzję w tej kwestii,
na indywidualny wniosek Podopiecznego bądź Opiekuna Podopiecznego, podejmuje
ZarządFundacjilubosobawyznaczonaprzezZarząd.
5. WypłataśrodkówpieniężnychzgromadzonychnarzeczPodopiecznegonastępuje:
a) gdy suma indywidualnych wpłat na rzecz Podopiecznego zgromadzonych na
Subkoncieprzekracza
kwotę200zł,
b) w postaci pokrycia wydatków lub ich refundacji, na podstawie przedłożonych
przez Podopiecznego bądź Opiekunów Podopiecznego rachunków, faktur lub
innychdowodówzakupu.
c) minimalna kwota wydatków podlegających pokryciu lub refundacji przez
Fundacjęwynosijednorazowo200,00zł.
6. Świadczenia z pomocy społecznej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 79 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z dnia 7 grudnia 2016
r., 
Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) są wolne od podatku dochodowego. Katalog wydatków
w ramach pomocy społecznej znajduje się w załączniku numer 1 do niniejszego
Porozumienia. Zwolnieniu od opodatkowania podlegają wyłącznie te środki pieniężne,
zgromadzone na rzecz Podopiecznego na Rachunku Bankowym, które zostały
przekazaneprzezFundacjęwramachpomocyspołecznej.
§3.
Fundacja zobowiązuje się wykonywać indywidualną wolę Darczyńców dokonujących wpłat
na Rachunek Bankowy, pod warunkiem jej zgodności z celami statutowymi Fundacji i
obowiązującym prawem, a także niebudzącego wątpliwości oznaczenia przez Darczyńców
wpłat.
§4.
1. Informacja o stanie środków pieniężnych znajdujących się na subkoncie
Podopiecznego jest przekazywana Podopiecznemu bądź Opiekunowi Podopiecznego
sięwnastępującysposób:
1) poprzez dostęp do indywidualnego konta użytkownika na stronie internetowej
pomagacie.pl/logowanie podając email oraz hasło na które zostało założone subkonto.
Zmiana hasła jest możliwa podczas każdego kolejnego logowania do systemu, a
instrukcja
postępowania
znajduje
się
na
stronie
http://pomagacie.pl/zapomnialem-hasla/
2) poprzezkorespondencjęelektroniczną,przesyłanąrazwmiesiącunaadresmailowy,
3) na każde żądanie Podopiecznego bądź Opiekuna Podopiecznego w formie
korespondencjielektronicznej,
2. Aktualizacja stanu subkonta Podopiecznego będzie dokonywana raz w miesiącu, do
końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata na rzecz
Podopiecznego.

§5.
1. Podopieczny bądź Opiekunowie Podopiecznego zobowiązują się przekazać Fundacji
aktualnezdjęciePodopiecznego.
2. PodopiecznybądźOpiekunPodopiecznegooświadczają,że:
a) przedstawione zdjęcie, o którym mowa w ust.1 powyżej jest aktualne na dzień
zawarciaPorozumienia,
b) przysługują im autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, oraz że udzielają
Fundacji zgody na korzystanie ze zdjęcia na następujących polach
eksploatacji: (a) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami
graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi,
wizualnymi,
multimedialnymi,
audiowizualnymi,
cyfrowymi,
magnetycznymi, w dowolnym systemie lub formacie na wszelkich nośnikach;
(b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu zdjęcia na nośnikach
elektronicznych, (c) publicznego wystawiania i wyświetlania zdjęcia (d)
odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi
technikami odtworzeń, nadań i reemisji, (e) wprowadzania do obrotu,
wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych,
informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem zdjęcia, (f)
dowolnej modyfikacji, przetwarzania, wykorzystania fragmentów w innych
dziełach, (g) rozpowszechniania zdjecia w każdy inny sposób niż wskazany
powyżej, w szczególności publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do zdjęcia dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególnościwsieci
Internet,atakże
c) udzielają Fundacji zgody na nieograniczone wykonywanie praw zależnych
związanychzezdjęciem.
3. Podopieczny bądź Opiekunowie Podopiecznego są zobowiązani na bieżąco
informować Fundację o stanie zdrowia Podopiecznego, a w przypadku gdyby stan
zdrowia Podopiecznego uległ znaczącej zmianie, są obowiązani do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Fundacji oraz przedstawienia aktualnej dokumentacji
lekarskiej.
4. Podopieczny bądź Opiekunowie Podopiecznego oświadczają, że przedstawione przez
nichinformacjesązgodnezestanemfaktycznym.
§6.
Zasady gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych znajdujących się na subkoncie
Podopiecznego, jak również katalog wydatków w ramach pomocy społecznej są określone w
załącznikachdoniniejszegoPorozumienia.
§7.
1. WszelkiezmianyPorozumieniawymagająformypisemnejpodrygoremnieważności.
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich
danych, w tym w szczególności adresów i adresów korespondencyjnych, jak również
adresue-mailinumerówtelefonówkontaktowych.
3. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może je
wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Każda ze Stron może rozwiązać
Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się
przezdrugąStronęzzobowiązańwynikającychzPorozumienia.
4. ZałącznikidoPorozumieniastanowiąjegointegralnączęść.
5. Porozumienie zaczyna obowiązywać po akceptacji przez Fundację kandydata na
PodopiecznegoipodjęciuprzezFundacjędecyzjioobjęciuPodopiecznegoopieką.
6. Podopieczny bądź Opiekunowie Podopiecznego oświadczają, że zapoznali się z
treściąPorozumieniaizałączników:
Załącznik
Nr1–Katalogwydatkówwramachpomocyspołecznej,
Załącznik Nr 2 – Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkontach
Podopiecznych,
Załącznik
Nr3–RegulaminrefundacjikosztówwramachpomocyspołecznejFundacji,
Załącznik
Nr4–Zestawieniewydatków
akceptują
jeizobowiązująsiędoich
stosowania.

