POROZUMIENIE nr __________/20___________
Zawarte dnia __________________1 w _____________________________ pomiędzy:
Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
(ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik, KRS: 0000311733, NIP: 642-30-64-542, REGON: 241012798) reprezentowanym przez:
- Krzysztofa Chełstowskiego – prezesa Zarządu,
- Lidię Maier – członka Zarządu,
zwanym dalej Stowarzyszeniem „Razem”
a
Podopiecznym/Rodzicem lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2
Panią/Panem3 __________________________________________________________________________
zamieszkałą/łym2 _______________________________________________________________________
legitymującą/cym się dowodem osobistym: __________________________________________________
działającymi w imieniu i na rzecz2: __________________________________________________________
zwanym dalej: Podopiecznym/Rodzicem lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 lub Osobą reprezentującą Podopiecznego
§ 1.
1. Zawarcie niniejszego porozumienia jest równoznaczne z:
- przystąpieniem osoby zawierającej porozumienie do Stowarzyszenia „Razem” na warunkach członka zwyczajnego zgodnie z
prawami i obowiązkami wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia „Razem”4,
- przyjęciem osoby na rzecz której działają zapisy niniejszego porozumienia jako Podopiecznego Stowarzyszenia „Razem”, na
rzecz to której osoby realizowane będą działania wynikające ze Statutu Stowarzyszenia „Razem”, zwłaszcza w zakresie
wspierania i realizowania działań oraz przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, leczniczoopiekuńczych, kulturalnych, społecznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.
§2.
1. Na mocy niniejszego porozumienia Stowarzyszenie „Razem” zobowiązuje się do wykonania zadań polegających na:
a) zbieraniu i wydatkowaniu środków pochodzących z 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,
oznaczonej w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu, jako kwota 1% podatku wnioskowana przez danego podatnika do
przekazania na rzecz Podopiecznego Stowarzyszenia „Razem”, z oznaczeniem celu szczegółowego wydatkowania 1% tj.
„Na potrzeby, rehabilitację i leczenie ____________________________________________________________”
b) zbieraniu i wydatkowaniu środków pochodzących z indywidualnych wpłat i darowizn wpływających na konto bankowe
stowarzyszenia o numerze: 78 1160 2202 0000 0001 2081 0475, z oznaczeniem celu wpłaty tj. „Na potrzeby, rehabilitację i
leczenie ________________________________________________________________________________”
2. Stowarzyszenie „Razem” i Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 poprzez oznaczenie celu
szczegółowego wydatkowania 1% lub wydatkowania wpłat na konto bankowe o którym mowa w ust.1, jako: „Na potrzeby,
rehabilitację i leczenie _____________________________________________” rozumie zbieranie i wydatkowanie środków o
których mowa w ust.1, na rzecz osoby z niepełnosprawnością (posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o
ustalonym stopniu niepełnosprawności) tj.:
______________________________________________________________________ syna/córki1:
,

imię i nazwisko Podopiecznego

________________________________________________________ (z domu _____________________________)
imię i nazwisko matki Podopiecznego wraz z nazwiskiem panieńskim

______________________________________________________________________
imię i nazwisko ojca Podopiecznego
Wypełnić jedynie pola oznaczone jako: _____________________ (szare pola)
Niepotrzebne skreślić. Podpisuje porozumienie Podopieczny w przypadku, gdy jest osobą pełnoletnią nie ubezwłasnowolnioną częściowo ani całkowicie. W
przeciwnym przypadku stroną porozumienia jest Rodzic lub Prawny Opiekun Podopiecznego
3 Niepotrzebne skreślić
4 Dotyczy tylko osób, które na dzień podpisania porozumienia nie są członkami Stowarzyszenia
1
2

3. Wraz z zawarciem niniejszego porozumienia, Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 oświadcza, że
sytuacja materialna rodziny Podopiecznego i Podopiecznego nie pozwala na samodzielne sfinansowanie rehabilitacji, rewalidacji
i leczenia Podopiecznego lub innych związanych z nimi wydatków. Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego są
zobowiązane informować Stowarzyszenie „Razem” na piśmie, jeżeli sytuacja finansowa Podopiecznego ulegnie znacznej
poprawie.
4. Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego są zobowiązane informować Stowarzyszenie „Razem” na bieżąco
o stanie zdrowia Podopiecznego. W przypadku gdyby stan zdrowia Podopiecznego uległ zmianie, Podopieczny bądź osoby
reprezentujące Podopiecznego są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pisemnie Stowarzyszenie
„Razem”.
5. W przypadku gdy posiadane przez Podopiecznego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustalonym stopniu
niepełnosprawności utraci ważność, Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego zobligowane są o tym fakcie na
piśmie poinformować Stowarzyszenie „Razem”.
6. Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 po utracie ważności okazywanego przy podpisaniu
porozumienia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności Podopiecznego,
zobowiązani są dostarczyć w przeciągu 1 miesiąca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustalonym stopniu
niepełnosprawności
7. W przypadku nie uzyskania przez Podopiecznego nowego, ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub nie dostarczenia go do Stowarzyszenia „Razem”, niniejsze porozumienie ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a środki o których mowa w ust. 1, §2 zostają przeznaczone na działalność statutową
stowarzyszenia „Razem”.
§3
1. Stowarzyszenie „Razem” oświadcza, iż:
a) posiada status organizacji pożytku publicznego oraz że posiada zdolność prawną do zbierania i wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,
b) posiada zdolność prawną do zbierania i wydatkowania środków pochodzących z indywidualnych wpłat i darowizn wpływających
na konto bankowe stowarzyszenia.
2. Z tytułu realizacji niniejszego oraz prowadzenia obsługi księgowej środków pieniężnych przekazywanych na rzecz
Podopiecznego z 1% podatku lub za pomocą indywidualnych wpłat i darowizn wpływających na konto bankowe stowarzyszenia,
Stowarzyszenie „Razem” nie pobiera od Podopiecznego ani osób reprezentujących Podopiecznego żadnej prowizji ani też
wynagrodzenia. Stowarzyszenie pozostawia sobie prawo do pobierania ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz
Podopiecznego z 1% podatku lub za pomocą indywidualnych wpłat i darowizn, jedynie opłat bankowych związanych z obsługą
zebranych kwot.
3. Stowarzyszenie „Razem” będzie prowadziło zbieranie środków na rachunku bieżącym prowadzonym w Bank Millennium, Rybnik
oraz zobowiązuje się do wyodrębnienia konta (tzw. „subkonta”) w planie kont, na którym będzie ewidencjonować zebrane i
wydatkowane środki o których mowa w ust. 1, §2.
4. Stowarzyszenie „Razem” oraz Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 zobowiązują się, iż wszelkie
środki pieniężne gromadzone na rzecz Podopiecznego przeznaczane będą na zaspokajanie indywidualnych potrzeb
Podopiecznego w postaci świadczeń lub świadczeń zbieżnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej oraz zgodne będą ze statutem Stowarzyszenie „Razem” i z celami określonymi w ustawie o działalności pożytku
publicznym i wolontariacie.
5. Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 oświadcza, że zapoznała się ze statutem Stowarzyszenia na
rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, który stanowi integralną część niniejszego
porozumienia.
6. Podstawowym sposobem wypłaty środków pieniężnych przez Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Podopiecznego jest obrót
bezgotówkowy, polegający na opłaceniu przelewem bankowym przez Stowarzyszenie „Razem” faktur (w tym faktur proforma) i
rachunków za towary oraz usługi zaspokajające potrzeby, o których mowa w ust. 4, §3.
7. Możliwa jest też wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na rzecz Podopiecznego w postaci refundacji poniesionych na
rzecz Podopiecznego kosztów, na podstawie przedłożonych przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego
rachunków lub faktur VAT.
8. Szczegółowa instrukcja opisująca procedury wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych przez Stowarzyszenie „Razem” na
rzecz Podopiecznego, rozszerzająca zapisy ust. 6 i 7, §3 znajduję się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną cześć niniejszego
porozumienia: Załącznik nr 1 - Regulamin wypłaty środków pieniężnych przez Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Podopiecznego
pozyskanych z 1% podatku.
9. Wydatkowanie środków o których mowa w ust. 1, §2 będzie następowało wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu
wydatków, możliwych do opłacenia z kwot o których mowa w ust. 1, §2, przez przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia „Razem” i
wyłącznie do wysokości zebranych kwot o których mowa w ust. 1, §2.
10. Zarząd Stowarzyszenia „Razem” w wyniku złamania przez Podopiecznego/Rodzica lub Prawnego Opiekuna Podopiecznego2,
postanowień niniejszego porozumienia może odmówić wydatkowania lub wypłaty środki o których mowa w ust. 1, §2.
11. Stowarzyszenie „Razem” zobowiązuje się sporządzić oraz przekazać na każde żądanie Podopiecznego bądź osób
reprezentujących Podopiecznego, salda „subkonta” Podopiecznego.

12. W przypadku, gdy Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 zdecydują się na prowadzenie własnej akcji
promocyjnej w zakresie pozyskiwania środków o których mowa w ust. 1, §2, poprzez: rozpowszechnianie tejże informacji kanałami
radiowymi, telewizyjnymi, prasowymi, elektronicznymi czy też w jakiejkolwiek formie drukowanej, Podopieczny/Rodzic lub
Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 zobowiązuje się w tejże informacji umieścić także następujące dane: Stowarzyszenie na
rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik, KRS: 0000311733,
www.stowarzyszenierazem.org.pl, email: razemrybnik@gmail.com, telefon: +48 796 770 425
13. Istnieje możliwość umieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem” (po adresem:
www.stowarzyszenierazem.org.pl) informacji nt. pozyskiwania przez Podopiecznego środków o których mowa w
ust. 1, §2. Warunkiem umieszczenia informacji jest przesłanie na adres: razemrybnik@gmail.com przez Podopiecznego bądź
osobę reprezentujące Podopiecznego, informacji tekstowej opisującej sytuację Podopiecznego wraz ze zdjęciem.
14. Ze względu na ochronę danych osobowych Stowarzyszenie „Razem” nie udostępnia Podopiecznemu/Rodzicom lub Prawnym
Opiekunem Podopiecznego, danych osobowych darczyńców i osób, które zdecydowały się przekazać 1%.
§4
1. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się przez
druga Stronę z zobowiązań wynikających z porozumienia. W przypadku rozwiązania porozumienia środki o których mowa w ust. 1,
§2 zostają przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia „Razem”.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa polskiego w zakresie postanowień niniejszego porozumienia, Stowarzyszenie „Razem”
ma prawo: wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym oraz zaproponować warunki podpisania nowego
porozumienia.
4. Wszelkie załączniki do porozumienie stanowią jego integralną część.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie Strony.
6. Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego2 oświadcza, że zapoznał się z treścią porozumienia oraz treścią
załącznika nr 1 oraz akceptuje je i zobowiązują się do ich stosowania.
§5
1. Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego, będąc świadomym odpowiedzialności za podawanie fałszywych
danych, oświadczają, że przedstawione przez nich w porozumieniu informacje oraz dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Spory wynikłe w trakcie realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie.
6. W przypadku sporów niemożliwych do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, spory wynikłe w trakcie realizacji porozumienia
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Stowarzyszenia „Razem”.
Podpisy stron:
Podopieczny/Rodzice lub Prawny Opiekun Podopiecznego2
__________________________________________________
Stowarzyszenie „Razem”

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Podopiecznego, w tym
danych wrażliwych, obecnie i w przyszłości przez Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
(Piasta 35, 44-200 Rybnik) w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych). W każdej chwili przysługuje mi prawo: wglądu do danych, korekty danych a także wycofania niniejszej zgody.

__________________________________________________
Podpis Podopieczny/Rodzice lub Prawny Opiekun Podopiecznego2

Oświadczam, że odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wynikającą z art. 233 kodeksu karnego jest mi
znana. Niniejszym oświadczam, że wyżej podane dane są zgodne z prawdą.

__________________________________________________

Podpis Podopieczny/Rodzice lub Prawny Opiekun Podopiecznego2

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Stowarzyszenie „Razem” wizerunku Podopiecznego, w całości i we
fragmentach, przedstawionego na zdjęciach przekazanych Stowarzyszeniu „Razem” poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na
stronach internetowych, w publikacjach prasowych, na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych, innego rodzaju materiałach
reklamowych, rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie „Razem”, dla celów informacyjno-promocyjnych w zakresie działań Stowarzyszenia
„Razem” oraz realizacji niniejszego porozumienia. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że zgoda na wykorzystanie i
rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie „Razem” wizerunku Podopiecznego może być w każdej chwili wycofana.

__________________________________________________

Podpis Podopieczny/Rodzice lub Prawny Opiekun Podopiecznego2

W przypadku przekazania zdjęć Stowarzyszeniu „Razem” oświadczam, że przysługują mi pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia oraz że
przenoszą na Stowarzyszenie „Razem” z dniem zawarcia niniejszego porozumienia prawo do korzystania ze zdjęcia na następujących polach
eksploatacji: utrwalenie wszelkimi dostępnymi technikami; zwielokrotnienie wszelkimi dostępnymi technikami; wprowadzenie do obrotu;
wprowadzenie do pamięci komputera; udostępnianie osobom trzecim; a także udzielam Stowarzyszeniu „Razem” zgody na nieograniczone
wykonywanie praw zależnych, związanych ze zdjęciem.

__________________________________________________

Podpis Podopieczny/Rodzice lub Prawny Opiekun Podopiecznego2

Załącznik nr 1 do porozumienia nr ____________/ 20_________ zawartego w dniu _________________ pomiędzy Stowarzyszeniem „Razem”
a _______________________________________________ Podopiecznym/Rodzicem lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego 5

Regulamin wypłaty środków pieniężnych przez Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Podopiecznego
pozyskanych z 1% podatku lub za pomocą indywidualnych wpłat i darowizn
1. Stowarzyszenie „Razem” pokrywa tylko i wyłącznie koszty związane z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego w postaci
świadczeń o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w tym w szczególności koszty związane z leczeniem,
przeprowadzeniem operacji, rehabilitacją, zakupem lekarstw, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, rewalidacyjnego itp., rozwojem fizycznym
i psychicznym Podopiecznego, zakupem różnego rodzaju przyrządów, pomocy i poprawą bytu materialnego w zakresie wynikającym z rodzaju i
stopnia niepełnosprawności, zalecanych przez kompetentne w danym zakresie osoby (lekarz, rehabilitant, psycholog, terapeuta, pedagog,
pracownik opieki społecznej itp.)
2. Podstawowym dokumentem uprawniającym do zakupu usług lub towarów o których mowa w pkt.1 z kwot zebranych z 1% podatku lub za
pomocą indywidualnych wpłat i darowizn, jest orzeczenie o niepełnosprawności Podopiecznego lub inny tożsamy dokumentu stwierdzający
rodzaj, stopień lub zakres niepełnosprawności. Dokument ten należy dostarczyć do Stowarzyszenia „Razem”, gdzie będzie on przechowywany
z porozumieniem zawartym na rzecz Podopiecznego.
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny tożsamy dokument w większości przypadków będzie wystarczającą podstawą do opłacenia usług
lub towarów o których mowa w pkt.1 z kwot zebranych z 1% podatku, lub za pomocą indywidualnych wpłat i darowizn, gdyż z jego treści wynika
stopień, rodzaj i zakres niepełnosprawności, w efekcie czego możliwe jest zweryfikowanie zasadności zakupu towaru lub usługi z treścią
orzeczenia o niepełnosprawności.
4. W momencie pojawienia jest niejasności w zakresie zasadności opłacenia towarów lub usług o których mowa w pkt.1 z kwot zebranych z 1%
podatku lub za pomocą indywidualnych wpłat i darowizn, Stowarzyszenie „Razem” zażądać może od Podopiecznego/Rodzica lub Prawnego
Opiekuna Podopiecznego1 pisemnego wyjaśnienia dotyczącego danej usługi/towaru lub też zaświadczenia wystawionego przez kompetentną w
danym zakresie osobę (np. lekarz, rehabilitant, psycholog, terapeuta, pedagog, pracownik opieki społecznej itp.) w celu udokumentowania
zasadności wydatków.
5. W przypadku nie spełnienia wymogów opisanych w pkt.4 Stowarzyszenie „Razem” może odmówić opłacenia danej usługi lub towaru.
6. Podstawowym sposobem wypłaty środków pieniężnych przez Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Podopiecznego jest obrót bezgotówkowy,
polegający na opłaceniu przelewem bankowym przez Stowarzyszenie „Razem” faktur (w tym faktur proforma) i rachunków za towary oraz usługi
zaspokajające potrzeby o których mowa w ust. 4, §3 porozumienia.
7. Aby możliwe było opłacenie przelewem bankowym faktur i rachunków, Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego1
powinien dostarczyć wymienione dokumenty do siedziby Stowarzyszenia „Razem” (44-200 Rybnik, Mikołowska 21) po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym pod numerem: +48 796 770 425
8. Po dostarczeniu przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego faktur lub rachunków, opiniowane są one przez członka
Zarządu:
a) pod kątem formalnym tzn. czy faktury, rachunki zostały poprawnie wystawione zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
b) w zakresie prawidłowo dokonanego przez Podopiecznego/Rodzica lub Prawnego Opiekuna Podopiecznego1 opisu faktury lub rachunku,
c) w zakresie zasadności poniesionych wydatków tzn. ich zgodność z zapisami porozumienia.
Po spełnieniu w/w warunków następuje zlecenie przelewu opłacającego faktury bądź rachunki.
9. Prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek powinien zawierać następujące dane:
a) pod kątem formalnym, w rubryce płatnik:
Stowarzyszenie „Razem”
ul. Piasta 35
44-200 Rybnik
NIP: 642-30-64-542
W treści dokumentu (np. przy usłudze lub towarze lub w też w pozycji uwagi) winna znaleźć się adnotacja, iż dana usługa lub towar jest z
przeznaczeniem dla danego Podopiecznego – sprzedawca usługi lub towaru musi więc wpisać w treść tego dokumentu imię i nazwisko
Podopiecznego.
b) opisu faktury lub rachunku dokonuje na jej odwrocie (ewentualnie w przypadku braku stosownej ilości miejsca - na osobnej kartce papieru)
Podopieczny/Rodzic lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego1 według poniższego wzoru:
Dotyczy: rozliczenia kwoty zebranej z 1% podatku/ z indywidualnych wpłat i darowizn5 na podstawie porozumienia nr ____/ 20_____ zawartego
w dniu _________________ (wpisać: numer porozumienia i dzień zawarcia porozumienia) pomiędzy Stowarzyszeniem „Razem” a
________________________________ (wpisać: imię i nazwisko osoby która zawarła porozumienie).
Wydatkowana kwota w wysokości _________ zł (słownie: _______________________ ) wykorzystana została na realizację celu
szczegółowego kwoty zebranej z 1% na potrzeby, leczenie i rehabilitację Podopiecznego Stowarzyszenia „Razem” tj.: ___________________
(wpisać: imię i nazwisko Podopiecznego) z przeznaczeniem na:_____________________________________________________
(wpisać dokonany zakup, wykupioną usługę itp. oznaczoną na fakturze lub rachunku)
Data: ________________________

______________________________________________________
Czytelny podpis Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego

5

Niepotrzebne skreślić.

10. W przypadku nie spełnienia wymogów opisanych w pkt. 8 i 9 Stowarzyszenie „Razem” może odstąpić od opłacenia rachunku lub faktury.
11. Możliwa jest także wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na rzecz Podopiecznego w postaci refundacji poniesionych na rzecz
Podopiecznego kosztów, na podstawie przedłożonych przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego rachunków lub faktur.
12. Refundacja możliwa jest po spełnieniu wymogów opisanych w pkt. 8 i 9, na pisemny wniosek Podopiecznego/Rodzica lub Prawnego
Opiekuna Podopiecznego1 o następującej treści:
Zwracam się z prośbę o zrefundowanie wydatków z kwot zebranych z 1% / z indywidualnych wpłat i darowizn5 a poniesionych na rzecz
Podopiecznego _____________________ (wpisać: imię i nazwisko Podopiecznego) związanych z jego potrzebami, leczeniem i rehabilitacją
według przedstawionego zestawienia:
Lp.

Numer faktury lub rachunku

Zapłacona kwota

Cel zakupu

(można dokładać kolejne rubryki)

Załączam faktury/rachunki w ilości: _____ egzemplarzy. Zaakceptowaną przez Stowarzyszenie „Razem” kwotę refundacji proszę o wypłatę na
konto nr _________________________________________________ / wypłatę gotówką1.
Data: ________________________

______________________________________________________
Czytelny podpis Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego

13. Jeśli refundowany rachunek lub faktura opłacona została z prywatnego konta bankowego niezbędne będzie także dostarczenie
potwierdzenie dokonania zapłaty za rachunek lub fakturę.
14. Stowarzyszenie „Razem” dołoży wszelkich starań, aby zrefundować poniesione koszty w terminie 14 dni roboczych

__________________________________________
Stowarzyszenie „Razem”

_________________________________________________________
Czytelny podpis Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego

