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Załącznik nr 2 

do Regulaminu gromadzenia i wykorzystywania  

środków pieniężnych ewidencjonowanych na subkontach Podopiecznych  

w ramach Fundacji 21  

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu …………………… w Krośnie pomiędzy: 

Fundacją 21 z siedzibą w Krośnie przy ul. Wolności 1, 38-400 Krosno, wpisaną  

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą status Organizacji Pożytku 

Publicznego, nr KRS: 0000512935, nr tel. 502-204-012, e-mail: biuro@fundacja21.org, 

reprezentowaną przez Renatę Kopacz – Prezes Zarządu,  

zwaną dalej Fundacją 21, 

 

a 

 

……………………………….............................. zamieszkałym/ą w …............………………,  

adres korespondencyjny: ……………………….......................................................................... 

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

nr tel:............................………………….…., adres e-mail………......……............................... 

zwanym dalej Podopiecznym/ą, 

reprezentowanym/ą przez: 

……………………………….............................. zamieszkałym/ą w …............………………,  

adres korespondencyjny: ……………………….......................................................................... 

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

nr tel. :............................………………….., adres e-mail………......……................................ . 

 

 

W związku z podjętą w dniu ................. przez Zarząd Fundacji 21 uchwałą o przyznaniu 

statusu Podopiecznego i założeniu subkonta w ramach Fundacji 21 Strony zawierają 

porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Podopieczny obejmowany jest działalnością statutową Fundacji 21, zmierzającą do 

realizacji zadań pożytku publicznego Fundacji 21 w stosunku do osoby Podopiecznego,           

w miarę możliwości Fundacji 21 oraz stosownie do postanowień niniejszego 

Porozumienia. 

2. Podopiecznemu nadawany jest numer ewidencyjny w celach rejestrowych oraz na 

potrzeby jego identyfikacji w ramach Podopiecznych Fundacji 21. 

 

§ 2 

1. Fundacja 21 oświadcza, że  w Banku Pekao S.A. posiada rachunek bankowy o nr  

52 1240 2311 1111 0010 7032 2452 w celu gromadzenia środków pieniężnych zgodnych 
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z działalnością statutową Fundacji 21, w szczególności darowizn uzyskanych w wyniku 

indywidualnych apeli Podopiecznego bądź osób go reprezentujących, kierowanych do 

określonego adresata, albo zbiórek publicznych organizowanych zgodnie z przepisami 

prawa. 

2. Fundacja 21 może zmienić rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1, jak również 

transferować środki pieniężne z rachunku wskazanego w ust. 1 na inny rachunek bankowy 

Fundacji 21, wskazany Podopiecznemu bądź osobom go reprezentującym w pisemnym 

oświadczeniu Fundacji 21. W takim przypadku wszelkie postanowienia niniejszego 

porozumienia odnosić się będą do nowego rachunku bankowego Fundacji, wskazanego 

Podopiecznemu bądź osobom go reprezentującym stosownie do zdania poprzedzającego. 

 

§ 3 

1. W ramach prowadzonego rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie 

wyodrębnione subkonto, na którym będą ewidencjonowane środki pieniężne zgromadzone 

na rzecz Podopiecznego. 

2. Subkonto oznaczane jest nadanym przez Fundację 21 numerem ewidencyjnym oraz 

imieniem i nazwiskiem Podopiecznego. Fundacja 21 w porozumieniu z Podopiecznym 

bądź osobami go reprezentującymi może inaczej oznaczyć jego subkonto. 

3. Z tytułu wyodrębnienia subkonta oraz jego obsługi Fundacja 21 nie pobiera żadnych 

opłat. 

 

§ 4 

1. Środki pieniężne ewidencjonowane w ramach subkonta Podopiecznego przeznaczane są 

na zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb mieszczących się w zakresie działalności 

pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację 21, a w szczególności na pokrycie 

wydatków ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. 

2. Środki pieniężne zewidencjonowane na subkoncie mogą służyć sfinansowaniu 

odpłatnych usług świadczonych na rzecz Podopiecznego przez Fundację 21. 

3. Fundacja 21, wedle własnego uznania, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na 

nieodpłatne skorzystanie przez Podopiecznego z danej usługi wchodzącej w zakres 

odpłatnych usług świadczonych przez Fundację 21, decyzję o wyrażeniu zgody na 

nieodpłatne korzystanie z przedmiotowych usług przez określony czas lub decyzję                 

o przeznaczeniu środków pieniężnych zewidencjonowanych na subkoncie 

Podopiecznego na wydatek nieobjęty wykazem, o którym mowa w ust 1. Decyzja 

Fundacji 21, o której mowa w niniejszym ustępie, wymaga uchwały Zarządu Fundacji 

21. 

4. Pomoc świadczona Podopiecznemu ze środków własnych Fundacji 21 następuje                       

w zgodzie z postanowieniami Regulaminu przyznawania pomocy charytatywnej przez 

Fundację 21. Regulamin przyznawania pomocy charytatywnej wraz ze wszystkimi 

załącznikami dostępny jest w siedzibie Fundacji 21 oraz na stronie internetowej Fundacji 

21 www.fundacja21.org. 

5. Podopieczny oświadcza, że przed podpisaniem niniejszego porozumienia zapoznał się              

z treścią Regulaminu przyznawania pomocy charytatywnej przez Fundację 21                          

i wszystkich jego załączników i w pełni akceptuje jego treść.  
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§ 5 

1. Celem gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji 21, 

ewidencjonowanych na subkoncie Podopiecznego, Podopieczny i osoby go reprezentujące 

mogą posługiwać się ulotkami informacyjnymi zawierającymi logo Fundacji 21. 

2. Ulotki, o których mowa w ust. 1, winny być zaakceptowane przez Fundację 21. Wzór 

wniosku o akceptację ulotek stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia.  

3. W razie naruszenia ust. 2 powyżej, Fundacja 21 będzie uprawniona do rozwiązania 

niniejszego porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

1. Szczegółowe zasady gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych 

ewidencjonowanych na subkoncie Podopiecznego określa Regulamin gromadzenia                     

i wykorzystywania środków pieniężnych ewidencjonowanych na subkontach w ramach 

Fundacji 21.  

2. Podopieczny oświadcza, że zapoznał się z ww. Regulaminem i w pełni akceptuje jego 

treść.  

3. Środki zaewidencjonowane na subkoncie Pokrycie mogą być przeznaczone na 

sfinansowanie odpłatnych usług świadczonych przez Fundację 21 w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej zgodnie z Dyspozycją wykorzystania środków 

zaewidencjonowanych na subkoncie Podopiecznego na odpłatne usługi świadczone przez 

Fundację 21, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia.  

4. W celu pokrycia wydatków lub kosztów dojazdu ze środków zaewidencjonowanych na 

subkoncie, Podopieczny zobowiązany jest do złożenia wniosków. Wzór Wniosku                     

o pokrycie wydatków stanowi załącznik nr 4 do Porozumienia, a wzór Wniosku                       

o pokrycie kosztów dojazdu stanowi załącznik nr 5 do Porozumienia. 

5. Fundacja 21, wedle własnego uznania, może zaakceptować wniosek o pokrycie wydatków 

niesporządzony na wzorze załączonym do porozumienia, jeśli pozwala on na ustalenie 

tożsamości wydatku, jego kwoty oraz celowości poniesienia. 

 

§ 7 

1. Podopieczny bądź osoby go reprezentujące mają dostęp do strony internetowej, poprzez 

którą można na bieżąco sprawdzać stan środków pieniężnych znajdujących się na 

subkoncie Podopiecznego. Fundacja 21 zobowiązuje się poinstruować Podopiecznego lub 

osoby go reprezentujące o sposobie sprawdzania stanu subkonta oraz przekazania im 

niezbędnych do tego danych.  

2. Na żądanie Podopiecznego bądź osób go reprezentujących Fundacja 21 sporządza                    

i przekazuje saldo jego subkonta. Przekazanie salda może nastąpić również w formie 

elektronicznej poprzez jego przesłanie na podany na wstępie mailowy adres kontaktowy.  

 

§ 8 
1. Wraz z zawarciem niniejszego porozumienia Podopieczny bądź osoby go reprezentujące 

przekazują Fundacji 21 aktualne zdjęcie Podopiecznego. Podopieczny bądź osoby 

reprezentujące Podopiecznego zobowiązane są przekazywać Fundacji 21 jego aktualne 

zdjęcia w terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku.  
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2. Podopieczny bądź osoby go reprezentujące oświadczają, że przysługują im pełne 

autorskie prawa majątkowe do zdjęć, o którym mowa w ust. 1, oraz upoważniają 

Fundację 21 do ich nieodpłatnego wykorzystania na potrzeby identyfikacji 

Podopiecznego oraz prowadzonej dla niego wewnętrznej dokumentacji Fundacji 21, jak 

również na potrzeby ich wykorzystania przez Fundację 21 poprzez jego publikację                

w materiałach informacyjnych Fundacji 21, w zakresie niezbędnym do realizacji jej 

zadań w stosunku do Podopiecznego.  Fundacja 21 ma prawo korzystania z przesłanych 

zdjęć w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 

ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których zdjęcia 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określony w pkt 2 –           

w szczególności publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie              

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

jak również Fundacja 21 może wykonywać w stosunku do nich zależne prawa autorskie. 

 

§ 9 

1. Strony porozumienia zobowiązane są do wzajemnego informowania się o każdej zmianie 

danych wskazanych na wstępie, w tym adresu korespondencyjnego, jak również adresu  

mail i numeru telefonu. 

2. W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wszelką korespondencję 

wystosowaną wedle dotychczasowych danych uważa się za skutecznie dokonaną. 

 

§ 10 

1. Podopieczny bądź osoby go reprezentujące zobowiązane są poinformować Fundację 21  

o każdej zmianie w zakresie stanu zdrowia lub potrzeb albo sytuacji finansowej 

Podopiecznego. W przypadku gdyby stan zdrowia Podopiecznego uległ znaczącej 

zmianie, Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego są obowiązane do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Fundacji 21 oraz przedstawienia aktualnej 

dokumentacji lekarskiej. 

2. W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w powyższych ustępach, przez 

Podopiecznego bądź osoby go reprezentujące, Fundacja 21 będzie uprawniona do 

rozwiązania niniejszego porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 11 

1. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.  

2. Niniejsze porozumienie ustaje na skutek jego rozwiązania. Porozumienie może zostać 

rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 

trzy pełne miesiące kalendarzowe, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu,                     

w którym złożone zostało oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia. Niniejsze 

postanowienie nie uchybia zapisom § 5 ust. 3 oraz § 10 ust. 2 porozumienia. 
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3. Niniejsze porozumienie wygasa w razie śmierci Podopiecznego. 

4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego porozumienia, środki pieniężne 

zewidencjonowane do te pory na subkoncie Podopiecznego zostaną przeznaczone przez 

Fundację 21 na realizację jej zadań w zakresie prowadzonej przez nią działalności 

pożytku publicznego. Zarząd Fundacji 21 może wyrazić zgodę na sfinansowanie ze 

wskazanych środków wydatków Podopiecznego powstałych przed rozwiązaniem lub 

wygaśnięciem porozumienia. 

5. Jeśli wszystkie indywidualne potrzeby Podopiecznego, o których mowa w § 4 ust. 1 

powyżej, zostaną zaspokojone, pozostałe, zewidencjonowane w ramach subkonta środki 

pieniężne zostaną przeznaczone przez Fundację 21 na realizację jej zadań w zakresie 

prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. 

 

§ 12 

1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. 

2. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji 21. 

 

 

Załączniki:  

 

1) Załącznik nr 1 - Wykaz wydatków refundowanych przez Fundację 21  

2) Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o zaakceptowanie ulotek informacyjnych z logo 

Fundacji 21 

3) Załącznik nr 3 - Wzór dyspozycji wykorzystania środków zaewidencjonowanych na 

subkoncie Podopiecznego na odpłatne usługi świadczone przez Fundację 21 

4) Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o pokrycie wydatków  

5) Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o pokrycie kosztów dojazdu  

  

 

Fundacja: Podopieczny/za Podopiecznego: 

 

……………………………………….  ………………………………………. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Podopiecznego zgodnie z zRozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j . Dz. U. z 2019 
r. poz. 1781)w celu realizacji niniejszego Porozumienia.  

 

 

 

……………………………………..… 

 czytelny podpis Podopiecznego/rodzica/opiekuna 

 


