Umowa o korzystanie z uprawnień OPP i udostępnienie rachunku bankowego
Nr U1 ….../……….
zawarta dnia …………….. w Szczecinie pomiędzy :
Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, NIP 852-11-32-866, Regon
810419025, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000020975, reprezentowana przez:
Beatę Karlińską – Prezes Zarządu ,
Grażynę Głuchowską – Skarbnika Fundacji ,
zwaną w treści umowy Fundacją ,
a
…………………………………………………..
Zamieszkały/a ……………………………………………………………………….………………..
PESEL …………………………………………… NIP ……………………………………….…….
Zwany dalej Korzystającym.

§1
Przedmiotem umowy jest korzystanie z uprawnień OPP w zakresie odpisu 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych i udostępnienie rachunku bankowego Fundacji na rzecz Korzystającego.
§2
Fundacja na pisemny wniosek, zawierający informację dotyczącą celu oraz sposobu zbiórki,
udostępnia rachunek bankowy:
Raiffeisen POLBANK 35 1750 0012 0000 0000 3627 0489
§3
Cel zbiórki środków finansowych na koncie Fundacji musi być zgodny z obowiązującymi normami
prawa, celami statutowymi Fundacji oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej. O celu, na jaki ma
być prowadzona zbiórka, Korzystający informuje pisemnie, który to dokument przedkłada
niniejszym, jako załącznik do umowy.
§4
Fundacja zobowiązuje się do:
a /informowania o stanie środków zgromadzonych na udostępnionym koncie na pisemny wniosek
Korzystającego, nie częściej niż raz w miesiącu,
b/udostępniania na wskazany cel na zasadach określonych w niniejszej umowie
środków
zgromadzonych przez Korzystającego.
§5
1. Korzystający zobowiązuje się do:
a) używania w materiałach służących indywidualnym zbiórkom nazwy oraz symboli Fundacji
znajdujących się na jej stronie internetowej : www.miesnie.szczecin.pl
b) przygotowania podziękowań darczyńcom,
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c) informowania darczyńców, iż zgromadzone na udostępnionym koncie bankowym środki staną
się własnością Fundacji, ale zostaną przeznaczone na indywidualne potrzeby
Korzystającego.
2. Wzory materiałów reklamowych (ulotki, foldery, szablony informacji umieszczanych na stronach
www, podziękowania itp.) podlegają zatwierdzeniu przez Fundację stanowiąc załącznik do
niniejszej umowy lub poprzez złożenie ich na ręce Fundacji przed ich upublicznieniem.
Fundacja może zażądać dokonania zmian we wzorach, o których mowa w p. 1, a jej opinia w tym
zakresie jest wiążąca.
§6
1. Wszystkie środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w treści §1
stają się własnością Fundacji.
2. Korzystający dysponować będzie nie więcej niż 90 % sumy wpłat z tytułu odpisu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz 100% sumy wpłat z pozostałych darowizn dokonanych wg
zasad określonych w §7, pozostałe środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi
administracyjno-księgowej.
3. Jeśli środki, którymi dysponować będzie Korzystający nie będą przez niego wykorzystywane w
sposób i na cele uzgodnione w niniejszej umowie przez okres 1 roku od ostatniej operacji
bankowej na użyczonym subkoncie, pozostaną do wyłącznej dyspozycji Fundacji.
§7
Wpłaty dokonywane na rzecz Korzystającego muszą być dokonywane w takiej formie, by bez
żadnych wątpliwości można je było powiązać z osobą Korzystającego. Wszelkie wątpliwości w tym
zakresie będą rozstrzygane na korzyść Fundacji, a dokonane wpłaty będą przeznaczane na jej własne
cele statutowe.
§8
1. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na udostępnionym koncie następuje w formie
pisemnego wniosku z załączoną fakturą wystawioną na Fundację i przynajmniej z 14 dniowym
terminem płatności, zgodnie z „Procedurą korzystania ze środków pieniężnych zgromadzonych na
koncie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie z tytułu darowizn oraz
odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem”.
2. Fundacja nie będzie finansowała zakupów nieuzgodnionych w trybie § 3 niniejszej umowy.
3. Dysponowanie przez Korzystającego środkami, zgromadzonymi w trybie określonym niniejszą
umową, z zeznań rocznych składanych za dany rok podatkowy rozpoczyna się z dniem 01
listopada następnego roku.
§9
Wszystkie faktury na zakup ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji muszą być wystawione
na:
Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 70-200 Szczecin, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego
9/U2
NIP 852-11-32-866,
chyba, że strony zawarły w tej kwestii inne porozumienie w odrębnej umowie.
§10
1. Środki trwałe zakupione z funduszy zgromadzonych przez Korzystającego na koncie Fundacji
są ewidencjonowane na stanie Fundacji, chyba, że strony zawarły w tej kwestii inne
porozumienie w odrębnej umowie.
2. Fundacja użyczy Korzystającemu na podstawie odrębnej umowy w nieodpłatne użytkowanie
środki trwałe zakupione z funduszy zgromadzonych przez Korzystającego na udostępnionym
koncie, chyba, że strony zawarły w tej kwestii inne porozumienie w odrębnej umowie.
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§11
Niewykorzystane przez Korzystającego środki pozostaną w dyspozycji Fundacji z przeznaczeniem
na realizacje celów statutowych.
§12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron wyrażonej
pismem w formie aneksu stanowiącego integralną część umowy, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie roszczenia lub spory wynikłe lub związane albo odnoszące się do interpretacji lub
wynikania umowy będą w miarę możliwości rozstrzygane w drodze wspólnych konsultacji, zaś w
przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rzeczowo
właściwy dla siedziby Fundacji.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, nie wpływa to na
skuteczność i ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy.
4. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
Fundacja: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 70-200 Szczecin, ul. Ks. Kardynała S.
Wyszyńskiego 9/U2
Korzystający: ………………………………………………………………………………………..
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia woli stron, dla których niniejsza umowa wymaga formy
pisemnej, należy kierować na adresy stron wskazane w zadaniu poprzedzającym, pod rygorem
nieważności.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie danych
wskazanych w ust.4 w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności takiego zawiadomienia.
6. Strony zgodnie oświadczają, że tekst umowy został przez nie przeczytany, w pełni zrozumiany i
zaakceptowany, po czym składają swoje podpisy i potwierdzają, że otrzymały taki egzemplarz
umowy jak niniejszy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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