UMOWA
O KORZYSTANIE Z RACHUNKU BANKOWEGO FUNDACJI
Zawarta w dniu …………………………. roku w Poznaniu
pomiędzy:
Fundacja „EQUUS” z siedzibą w Poznaniu, ul. Emilii Sczanieckiej 2a/10 , 60-216 Poznań,
KRS: 0000651762, NIP: 7792454021,
reprezentowaną przez pełnomocnika Zarządu Bartosza Borowczaka
zwaną w dalszej części umowy „FUNDACJĄ”
a
Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………….
- opiekunem prawnym Podopiecznego/Podopiecznej ……………………………………………………………
zamieszkałą/ łym w ……………………………………………………………………………………………….
legitymującą /ym się dowodem osobistym seria ....... nr.....................................
PESEL………………….NIP....................................,
Numer telefonu .................................................................
zwanym w dalszej części umowy „OPIEKUNEM”
§1
1. Fundacja udostępni swój rachunek bankowy prowadzony w mBank SA o numerze 57 1140
2004 0000 3502 7720 5886 przeznaczony dla polskiej waluty (PLN).
2. Udostępnienie ww. rachunku bankowego nastąpi w celu utworzenia subkont (dalej
subkonto) na hasło będące imieniem i nazwiskiem podopiecznego.
3.

Pomagacze (użytkownicy będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednolite
organizacje posiadające zdolność do czynności prawnych, które nie posiadają osobowości
prawnej) mogą przekazywać dotacje wyłącznie w formie darowizny na rzecz Fundacji
„EQUUS”. Fundacja zobowiązuje się, że o ile nie powstanie obowiązek zwrotu dotacji:
pomagaczom przekaże zgromadzone na subkoncie środki pieniężne pomniejszone o cztery
procent, jako darowiznę na rzecz Fundacji „EQUUS” na cele statutowe mieszczące się w
ramach działalności pożytku publicznego pokrywającej się z celami statutowymi Fundacji
„EQUUS”.

4.

Odsetki od zgromadzonych na subkoncie środków przeznacza się na cele statutowe Fundacji.
§2

Opiekun oświadcza, że gromadzone środki będą przeznaczone wyłącznie na poniższe cele (wybrać z § 4):
a)

…………………………………………………………………………….

b)

…………………………………………………………………………….

c)

…………………………………………………………………………….

d)

…………………………………………………………………………….

e)

…………………………………………………………………………….

f)

…………………………………………………………………………….

g)

…………………………………………………………………………….

h)

…………………………………………………………………………….

§3
1.

Pozyskiwanie środków na wyodrębnione subkonto należy do Opiekuna i Podopiecznego.

2.

Fundacja nie uczestniczy w gromadzeniu środków na konkretne subkonto.

3.

Opiekunowie są zobowiązani organizować we własnym zakresie i własnymi środkami
gromadzenie funduszy w ramach indywidualnych apeli kierowanych bezpośrednio do z góry
określonego adresata. Osoby podpisujące niniejszą umowę zobowiązują się nie prowadzić
samodzielnie zbiórki publicznej (tj. zbierania ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu
publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych),
bowiem zbiórki publiczne można przeprowadzać wyłącznie w sposób i trybie określonym w
Ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r.

4.

Przytoczone przepisy nie mają zastosowania m.in. do:
a) zbiórek, przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych,
b)

do zbiórek, prowadzonych
przeprowadzającym zbiórkę",

wśród

grona

osób

„znajomych

osobiście

c)

zbiórek wśród młodzieży szkolnej, w terenach szkolnych, odbywających się na
podstawie pozwolenia władz szkolnych,

d)

zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów na podstawie pozwolenia przełożonego
urzędu lub innym zakładzie pracy.
§4

Refundacji mogą podlegać wydatki poniesione na ochronę zdrowia, rehabilitację i inne
związane z procesem leczenia Podopiecznego, takie jak:
a) opłaty za świadczenia medyczne (wykonywane w kraju i zagranicą) i
rehabilitacyjne,
b) zakup lekarstw niezbędnych w procesie leczenia wystawianych na recepty oraz
środków medycznych,
c) zakup protez oraz sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza,
d) nocleg rodziców (Opiekunów Podopiecznego) towarzyszących mu w szpitalu,
e) transport Podopiecznego z i do placówki leczącej go, w tym transport Opiekuna,
który podróżuje wraz z Podopiecznym.
2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Opiekuna lub
Podopiecznego, a przekraczające stan subkonta.
1.

§5
1.

Decyzję o przyznaniu refundacji w oparciu o niniejszą umowę podejmuje Zarząd Fundacji.

2.

Refundacja może być dokonana tylko po uprzednim złożeniu w siedzibie Fundacji lub pocztą
oryginałów rachunków, faktur, biletów za przejazdy komunikacji PKP, PKS, kart drogowych
wraz z wypełnionym formularzem ,,Zestawienie rachunków dotyczących leczenia
Podopiecznego''.

3.

Refundacji podlegają tylko rachunki, faktury VAT, bilety za przejazdy komunikacji PKP i PKS
(nie ma refundacji biletów MPK oraz rachunków za przejazdy autostradą). Opłaty za paliwo
muszą być udokumentowane fakturą, którą wpisuje się do „Zestawienia rachunków
dotyczących leczenia podopiecznego” oraz do karty drogowej z faktyczną ilością
przejechanych km poświadczonej przez placówkę leczącą podopiecznego. W przypadku
pobytu w oddziale konieczna jest kopia wypisu ze szpitala, w przypadku wizyty w poradni

konieczne jest potwierdzenie w rejestracji w dniu pobytu w karcie drogowej jak również
czytelny podpis Opiekuna zawierającego niniejszą umowę.
4.

Honorowane będą rachunki z danego roku kalendarzowego - zgodnie z rokiem obrotowym w
rachunkowości.

5.

Nabywcą faktury winien być podopieczny fundacji lub opiekun prawny dziecka.

6.

Refundacja następuje tylko do wysokości środków znajdujących się aktualnie na subkoncie
Podopiecznego. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że koszty leczenia Podopiecznego w
kraju lub za granicą mogą być sfinansowane wyłącznie do wysokości kwoty aktualnie
znajdującej się na subkoncie Podopiecznego.

7.

Zwrot poniesionych kosztów dokonywany jest w terminie do 30 dni od złożenia prawidłowo
opisanych i podpisanych dokumentów zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.

Formę refundacji poniesionych kosztów (przelew na rachunek bankowy) określa Opiekun w
formularzu „Zestawienie rachunków dotyczących leczenia Podopiecznego".

9.

Z subkonta nie będą pokrywane wydatki nieudokumentowane. Fundacja może również
odmówić wykonania operacji finansowej na subkoncie Podopiecznego, jeśli przedstawione
rachunki, faktury VAT lub polecenia Opiekuna budzą wątpliwości co do ich merytorycznej
rzetelności i celowości ponoszonych kosztów, lub nie odpowiadają pod względem formalnym
wymogom określonym w niniejszej umowie oraz ustawie o rachunkowości.
§6

1.

Opiekun oraz Podopieczny mogą uzyskać informacje o stanie subkonta w każdy piątek drogą
e-mailową.

2.

Informacje te udzielane są jedynie Opiekunowi oraz Podopiecznemu, bądź osobie pisemnie
przez nich upoważnionej na podany w umowie adres e-mail.
§7

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych, Fundacja nie udostępnia Opiekunowi ani
Podopiecznym danych darczyńców.
§8
Umowa o korzystanie z rachunku bankowego Fundacji obowiązuje wyłącznie do czasu ukończenia
przez Podopiecznego leczenia w poradniach dziecięcych onkologicznych. Szczególne przypadki będą
rozpatrywane indywidualnie. W tym celu Podopieczny zobowiązany jest co najmniej raz w danym
roku kalendarzowym lub na każde żądanie Fundacji przedstawiać aktualne zaświadczenie z
onkologicznego zakładu leczniczego o prowadzonym leczeniu.
§9
W przypadkach losowych (np. śmierci Podopiecznego), środki zgromadzone na subkoncie a nie
wykorzystane, zostaną przekazane na cele działalności statutowej Fundacji.
§ 10
Nie przestrzeganie ustaleń niniejszej umowy skutkować będzie rozwiązaniem umowy ze skutkiem
natychmiastowym i przekazaniem zgromadzonych środków na cele działalności statutowej Fundacji.
Rozwiązanie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez podopiecznego lub opiekuna, środki pieniężne
znajdujące się na subkoncie Podopiecznego mogą zostać przekazane na subkonto Podopiecznego do
innej organizacji pozarządowej OPP, w której nazwie są zawarte choroby nowotworowe lub przy

braku takiego wskazania w ciągu 2 miesięcy od rozwiązania niniejszej umowy, przeksięgowane na
przychody statutowe Fundacji (nie dotyczy par. 10).
§ 12
W zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z celami statutowymi Fundacji,
zastosowanie mają ustawa o Fundacjach, Statut Fundacji oraz Regulamin Gospodarowania
Funduszami.
§ 13
1.
2.
3.
4.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisu kodeksu
cywilnego.
W przypadku ewentualnego sporu, strony niniejszej umowy poddają go rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki:
- zaświadczenie o leczeniu Podopiecznego.

........................................................
OPIEKUN

...............................................
FUNDACJA

