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УГОДА № ………….. 

 
 

Оформлена  ......................................... р. у Пщині, між: 

 

1) Асоціацією підтримки освіти дітей та молоді "Omnibus", іменованої надалі асоціацією 

"Omnibus", вул. Стефана Баторего 26, 43-200 Пщина, ІНН 6381668027, Regon 240136400, KRS 0000237488, 

представлений: 

Головою правління - Гражина Лебека 

 

і 

 

2) Підопічними / батьками або іншими законними опікунами підопічного (далі "особи, що представляють 

підопічного", 

 

…………………………………., що проживають на вулиці ............................................................................. , 

серія посвідчення особи………….. №…………………., який народився .................................................... р., 

PESEL: ………………………… 

Діючий від імені та на користь: 

……………………………………………, що проживає на вулиці ................................................................... , 

 який народився ..................... р, 

PESEL: ………………………… 
§1. 

a) Укладення цієї угоди є обов'язковою умовою для участі підопічного у статутній діяльності асоціації. 

b) При укладенні цієї угоди підопічний зобов'язаний використовувати наданий пароль, який є ідентифікаційним 

та обліковим паролем підопічного в реєстрі асоціації. 

c) Накопичення грошових коштів на рахунку підопічного можливе після прийняття радою асоціації поданої заяви 

про надання допомоги разом з документацією та після підписання Угоди підопічним або / та особою, яка 

представляє підопічного. 

d) Для проведення для підопічного діяльності зареєстрованого товариства необхідно подати в асоціацію наступні 

документи: письмову заяву про надання довідки, чинне свідоцтво про будь-які постійні доходи сім'ї, медичну 

документацію та поточну медичну довідку про хворобу і необхідність, наприклад, реабілітації або операції 

підопічного, поточне рішення про інвалідність, якщо воно є. 

 

§2. 

1. Відповідно до цієї угоди асоціація "Omnibus" надасть підопічному банківський рахунок в кооперативному 

банку в Пщині з номером 42 8448 0004 0027 7196 2001 0001 – для переказу коштів депозитом 1% за назвою: 

……………………………………... - для пожертвувань на підставі індивідуальних звернень підопічного або 

осіб, що представляють підопічного, спрямованих до певного одержувача, для збору коштів на цілі, зазначені в 

пункті 3 нижче. 

 

2. Асоціація "Omnibus" з коштів, отриманих 1% податку на прибуток отримує комісійні від суб'єкта або осіб, що 

представляють підопічного в розмірі 10% (це сума, призначена на адміністративні витрати, тобто підтримку 

офісу, бухгалтерію, обслуговування банківського рахунку, подяку донорам, а також тимчасову підтримку людей, 

не охоплених неурядовими організаціями, не включених раніше в опіку асоціації), а від пожертвувань, переданих 

асоціації донорів не стягує комісій (0%), передавши зібрану суму на користь отримувача. 

 

3.  Асоціація "Omnibus" гарантує, що всі грошові кошти, що збираються на користь підопічного на банківському 

рахунку підуть на задоволення індивідуальних потреб підопічного, про які йдеться в законі від 12 березня 2004 

року Про соціальну допомогу (Закон від 2013 р. поз. 182, зі змінами). 
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4. Виплата грошових коштів, що збережені на користь підопічного на банківському рахунку буде здійснюватися 

кожного разу у вигляді відшкодування понесеної підопічним вартості, на основі поданих суб'єктом або особою, 

що представляє підопічного, рахунків, рахунків-фактур або інших доказів бухгалтерського обліку. В особливих 

ситуаціях асоціація може відмовитися від дотримання вимог, зазначених у попередньому реченні; в цьому 

випадку рішення про зняття грошових коштів приймає рада асоціації. Переказ відбувається після прийняття 

рахунків і фактур радою директорів асоціації "Omnibus". 

5. Суспільство може здійснювати контроль використання відомих засобів через: візит до суб'єкта та / або особи, 

що представляє суб'єкта, екологічного інтерв'ю, інтерв'ю з MOPS, GOPS, PCPR, з реабілітаційними центрами 

тощо. 

 

6. Відповідно до ст.21 пункту 1 п. 79 Закону від 26 липня 1991 р. Про прибутковий податок з фізичних осіб 

(Закон від 2012 р. п. 361) пільги з соціальної допомоги не оподатковуються прибутковим податком (Додаток 

№ 2 – перелік витрат із соціальної допомоги). Звільненню від сплати податків підлягають тільки ті 

грошові кошти, накопичені у підопічного на банківському рахунку, які були передані асоціацією в рамках 

соціальної допомоги. 

 

§3. 

1. У разі підозри ненадійності у створенні або веденні рахунку рада асоціації заблокує можливість зберігання та 

використання коштів підопічним та / або особою, яка представляє підопічного, і письмово вимагатиме негайного 

роз'яснення сумнівів. 

2. Подальше функціонування рахунку підопічного залежатиме від рішення, прийнятого радою асоціації та від 

поданих підопічним або / та особою, яка представляє підопічного, пояснень. 

3. Керівництво фонду може прийняти рішення про закриття рахунку підопічного, якщо вважатиме, що 

ненадійність була підтверджена. 

4. Рішення про закриття рахунку буде направлено підопічному та / або особі, яка представляє підопічного, в 

письмовому вигляді разом з обґрунтуванням. 

5. Протягом 30 днів після отримання вищевказаного рішення підопічний та / або особа, яка представляє 

підопічного, можуть оскаржити це рішення, надіславши письмове звернення на адресу асоціації. Постанова набирає 

чинності протягом 30 днів з моменту звернення до асоціації і є остаточною. 

6. У разі прийняття радою асоціації рішення про закриття рахунку підопічного, зібрані на ньому кошти будуть 

спрямовані на реалізацію статутних цілей асоціації. 

 

§4. 

1. Асоціація "Omnibus" зобов'язується виконувати індивідуальну волю донорів, що вносять вклади на банківський 

рахунок (пожертвування з побажанням) за умови її відповідності статутним цілям асоціації "Omnibus" і чинному 

законодавству. 

 
§5. 

1.  Підопічному або особам, які представляють підопічного, асоціація "Omnibus" зобов'язується передавати 

інформацію про стан грошових коштів, що знаходяться на рахунку і виділених підопічному оплат податків і 

донорами (Додаток № 1 - Правила зберігання коштів на рахунку асоціації). 

 

§ 6. 

a. При укладенні цієї угоди підопічний або особи, що представляють підопічного, зобов'язані зробити заяву про те, що 

їх матеріальне становище не дозволяє самостійно фінансувати лікування і реабілітацію підопічного або інші 

пов'язані з цим витрати. Підопічні або особи, що представляють підопічного, зобов'язані інформувати асоціацію 

"Omnibus" в письмовій формі, якщо їх фінансове становище значно покращиться. 
b. Підопічний або особа, що представляє підопічного, зобов'язані негайно повідомити асоціацію "Omnibus" про стан 

здоров'я підопічного і передає його актуальну фотографію. У разі, якщо стан здоров'я підопічного істотно змінився, 

підопічний або особа, що представляє підопічного, зобов'язані негайно повідомити про це асоціацію "Omnibus" і 

представити поточну медичну документацію. 

c. При укладенні цієї угоди підопічний або особи, що представляють підопічного, зобов'язані передати асоціації 

"Omnibus" фотографію підопічного, що діє на дату укладення угоди. Підопічний або особи, що представляють 

підопічного, заявляють, що вони мають повне авторське право на фотографію, про яку йдеться в попередньому 

реченні, і що вони передають асоціації "Omnibus" з дати укладення цієї угоди право на використання фотографії в 

наступних областях експлуатації: 
a) фіксація всіма доступними методами; 

b) множення всіма доступними методами; 
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c) введення в оборот; 

d) введення в пам'ять комп'ютера; 

e) надання третім особам; а також надання асоціації "Omnibus" згоди на необмежене виконання залежних прав, 

пов'язаних з фотографією. 

d. Підопічний або особи, які представляють підопічного, усвідомлюючи відповідальність за надання неправдивих 

даних, заявляють, що надана ними інформація відповідає фактичному положенню. 

 

§ 7. 

Детальні правила збору та використання коштів, що знаходяться на рахунку підопічного, визначаються додатками цієї 

угоди: 

Додаток № 1 - Правила зберігання коштів на рахунку асоціації, 

Додаток № 2 - Правила відшкодування витрат в рамках соціальної допомоги асоціації "Omnibus", 

Додаток № 3 - Перелік витрат в рамках соціальної допомоги. 

 

§ 8. 

1. Ця угода складена у двох одиничних примірниках, по одному для кожної сторони. Будь-які зміни угоди вимагають 

письмової форми під суворістю недійсності. 

2. Сторони угоди зобов'язані інформувати один одного про будь-які зміни своїх даних, включаючи адресу 

проживання / місця проживання та поштову адресу, а також адресу електронної пошти та номер телефону. 

 
§ 9. 

1. Ця угода укладена на невизначений термін. Будь-яка зі сторін може розірвати угоду без пояснення причин з 

дотриманням місячного періоду розірвання. Будь-яка зі сторін може негайно розірвати угоду у разі невиконання 

іншою стороною зобов'язань за угодою. 
2. Всі додатки угоди є її невід'ємною частиною. 

3. Угода набирає чинності з дня її підписання сторонами. 

4.  Підопічний або особи, які представляють підопічного, заявляють, що ознайомилися зі змістом угоди, додатка № 1, 

2, 3 і 4, приймають його і  зобов'язуються застосовувати його. 
 

 

 

 

 

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

Асоціація „Omnibus”                                                             Підпис підопічного/батька або іншого законного опікуна 

 

 

 

 
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних і персональних даних підопічного відповідно до Закону від 10 травня 

2018 року Про захист персональних даних (закон від 2018, поз. 1000) та відповідно до Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних 

даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/EC (RODO) з метою реалізації цієї Угоди. 

Адміністратором персональних даних в значенному вище законопроекту виступає Асоціація підтримки освіти дітей та 

молоді „Omnibus" зі штаб-квартирою в Пщині, вул.Стефана Баторего, 26, 43-200 Пщина. Мені повідомили, що згода на 

обробку моїх персональних даних підопічного є добровільною, а також що я маю право на доступ до моїх персональних 

даних і персональних даних підопічного і їх виправлення. 

 

 

…………………………………………………………… 

Підпис підопічного/батька або іншого законного 

опікуна 
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Я висловлюю свою згоду на безкоштовне поширення і використання асоціацією "Omnibus", в повному обсязі і у 

фрагментах, представленого на знімках, наданих асоціації "Omnibus", а також персональних даних, що включають 

прізвище, ім'я, назву захворювання, вік, шляхом їх публікації в повному обсязі або фрагментарно на сайтах асоціації 

"Omnibus", для інформаційних цілей діяльності Асоціації "Omnibus", а також реалізації цієї угоди.   Мені повідомили, 

що згода на використання і поширення асоціацією "Omnibus" зображення і персональних даних підопічного може бути 

відкликана в будь-який час. 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Підпис підопічного/батька 

або іншого законного опікуна 

 

 

 

Я висловлюю свою згоду на безкоштовне поширення і використання асоціацією " Omnibus " фотографії суб'єкта, в 

повному обсязі і у фрагментах, представленого на знімках, наданих асоціацією " Omnibus ", а також персональних даних 

суб'єкта, включаючи ім'я, прізвище, назву захворювання, віку, через їх публікацію в цілому або в частині, в публікаціях 

в журналах, на листівках, в папках, календарях, рекламних плакатах, різного роду рекламних матеріалах, поширених 

асоціацією " Omnibus ", для інформаційних цілей діяльності асоціації " Omnibus " та реалізації цієї угоди.   Мені 

повідомили, що згода на використання і поширення асоціацією " Omnibus " зображення і персональних даних 

підопічного може бути відкликана в будь-який час. 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Підпис підопічного/батька 

або іншого законного опікуна 
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Додаток № 1 

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ КОШТІВ НА РАХУНКУ АСОЦІАЦІЇ 

 

A. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ РАХУНКУ АСОЦІАЦІЇ 

§ 1. 

Грошові кошти на користь підопічного накопичуються на банківському рахунку асоціації „Omnibus”. 

 

§ 2. 

1. Підопічний або особи, що представляють підопічного, можуть самостійно організовувати збір грошових коштів, 

за винятком організації публічного збору коштів. 

2. Публічний збір - це збір жертв готівкою або натурою в громадському місці для певної, відповідно до Закону 

мети, що залишається у сфері громадських завдань, зазначених у ст.4 пункту 1 Закону від 24 квітня 2003 р. про 

громадську діяльність та волонтерство (закон 2014 р. поз. 1118 зі змінами), а також для релігійних цілей. 

3. Підопічний або особи, що представляють підопічного, зобов'язуються не вести самостійно публічних зборів 

(тобто спрямованих до невідомого адресата за допомогою засобів масової інформації: преси, телебачення, радіо, 

Інтернету), позначених своїм ім'ям, й дотримуватися Правил збору грошових коштів на рахунок підопічного і 

Правил організації публічних зборів асоціацією „Omnibus”. 

4. Публічні збори на користь підопічних здійснює виключно асоціація " Omnibus ". Грошові надходження з цього 

рахунку накопичуються на виділеному банківському рахунку і підлягають перевірці МВС і адміністрації 

відповідно до винесеного рішення. Асоціація " Omnibus " не стягує комісію (0%) з коштів, зібраних через 

громадський збір.  

 

§ 3. 

1. Збір коштів може здійснюватися через: 

a. індивідуальні звернення, підготовлені підопічним або особами, що представляють підопічного, 

спрямовані заздалегідь визначеному адресату, про що йдеться нижче в § 4, 

b.  публічні збори, про які йдеться нижче в § 5, 

c.  депозит 1% податку, як зазначено в § 6. 

2. Будь-які сумніви щодо грошових депозитів вирішуються асоціацією " Omnibus " на підставі доказів оплат. 

3. Асоціація " Omnibus " з коштів, зазначених у § 6 (тобто внесків 1% податку) стягує комісію в розмірі 10 % зібраних 
коштів на адміністративні витрати, тобто ведення бухгалтерського обліку, сплату орендної плати, банківського 

рахунку, купівлю канцелярського приладдя, рекламних листівок, подяки для донорів, витрати на проживання 
працівника. 

4. Відсотки на накопичені на рахунку кошти спрямовуються на статутні цілі та адміністративні витрати асоціації 

„Omnibus”. 

5. З фінансових коштів, зібраних через онлайн-збирачі, розміщені на веб-сайті асоціації 

http://www.omnibus.pless.pl банк стягує комісію в розмірі 1,2%. Ця сума віднімається з кожного депозиту у 

вигляді пожертвування. 
 

§ 4. 

1. Грошові кошти, отримані підопічним в результаті індивідуальних звернень, направлених заздалегідь 

визначеному адресату, накопичуються на рахунку асоціації "Omnibus" в кооперативному банку в Пщині під 

назвою: 

Асоціація підтримки освіти дітей та молоді " Omnibus" вул. Стефана Баторего 26, 43-200 Пщина 

номер рахунку: 42 8448 0004 0027 7196 2001 0001 

призначенням: .............................................. .. -  пожертвування 

 

2. Зміст звернення підопічного або осіб, які представляють підопічного, має бути попередньо погоджено в 

письмовій формі з офісом асоціації " Omnibus " відповідно до статутних цілей Асоціації " Omnibus " та 

медичної чи іншої документації, що знаходиться в розпорядженні Асоціації „Omnibus”. 

3.  Підопічний або особи, що представляють підопічного, не можуть накопичувати кошти, отримані в результаті 

індивідуальних звернень, направлених конкретному одержувачу, на приватних банківських рахунках, а 

тільки на банківському рахунку асоціації. Асоціація " Omnibus " не стягує комісію (0%) з пожертвувань, 

призначених для підопічного. 

4. У зв'язку з законом Про захист персональних даних асоціація не надає підопічним або особі, яка представляє 

підопічного, персональні дані донорів. 

5. Використання іншого банківського рахунку, ніж наданого асоціацією " Omnibus" є порушенням і карається 

штрафом відповідно до ст.56 § 1 і § 3 Закону від 20 травня 1971 року Кодексу злочинів (закону від 2013 r., поз. 

482.). 

http://www.omnibus.pless.pl/
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§ 5. 

1. Публічні збори проводить тільки Асоціація " Omnibus " на прохання підопічного, або осіб, які представляють 

підопічного або за власною ініціативою. 
2.  Публічні збори на користь підопічного можуть проводитися тільки в період, на який асоціація " Omnibus " має 

дозвіл, виданий Міністерством внутрішніх справ та адміністрацією. 

3. Асоціація " Omnibus " може проводити тільки загальнонаціональні публічні збори виключно для цілей, 

зазначених у змісті листа MSWiA, наведеного вище в пункті 2, якщо вони відповідають поточним потребам 

підопічного. 
4. Грошові кошти, отримані від публічних зборів, накопичуються на рахунку асоціації „Omnibus”. 

5. Публічні збори може здійснюватися тільки в польській валюті, а грошові кошти, внесені в іноземній валюті, 

конвертуються в польську валюту в банку. 

6. Грошові кошти, накопичені в результаті публічних зборів, можуть бути витрачені відповідно до поточного 

рішення, винесеним MSWiA. 

 

§ 6. 

Асоціація " Omnibus " має статус громадської організації (номер KRS: 0000237488).   Внески 1% податку асоціація 

" Omnibus " приймає відповідно до правил, що випливають із закону від 24 квітня 2003 р. Про громадську діяльність 

та волонтерство (закону від 2014 р. поз. 1118 зі змінами). 

 

§ 7. 

1. У нерегульованих угодою питаннях застосовуються положення Цивільного кодексу та сімейного та 

опікунського Кодексу. 

2. Недотримання будь-якої зі сторін домовленостей, що містяться в угоді, призводить до можливості його 

розірвання з дотриманням місячного терміну. 

3. У разі розірвання угоди грошові кошти, накопичені на рахунку підопічного, розподіляються на статутні цілі 

асоціації " Omnibus " відповідно до рекомендацій MSWiA. 

 

B. ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРЕВІРКИ СТАНУ НАЯВНИХ КОШТІВ ПІДОПІЧНОГО 

 

1. Підопічний або особи, що представляють підопічного, можуть в будь-який час перевірити поточний баланс 

рахунку підопічного і проведені на ньому операції. Це можна зробити: 
a) Відправивши запит електронною поштою на адресу stow.omnibus@wp.pl використовуючи підтверджену 

асоціацією адресу електронної пошти, 

b) Особисто в офісі асоціації „Omnibus”, 

c) Через особу, уповноважену підопічним. 

 

2. Ваш баланс буде відправлений електронною поштою після того, як ви зв'язалися з бухгалтерським бюро, 

обслуговуючим асоціацію " Omnibus" протягом 5 робочих днів. 

3. За бажанням підопічного можна отримати 1 раз на місяць ( після 20-го числа наступного місяця) роздруківку 

поточного балансу рахунку. 

4. Надходження від 1% податку будуть відомі після отримання грошових коштів з податкової інспекції та 

докладної інформації. Поточний стан буде відомо до 31 жовтня поточного року. 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Підпис підопічного/батька або іншого законного опікуна 

mailto:stow.omnibus@wp.pl
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Додаток № 2 

ПРАВИЛА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ У РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ АСОЦІАЦІЇ З 

ПІДТРИМКИ ОСВІТИ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ „OMNIBUS” 
§ 1. 

1. Асоціація " Omnibus " може нести будь-які витрати, на письмовий запит підопічного, або осіб представляють його, 

або відшкодувати витрати, понесені підопічним або представником підопічного, якщо вони відповідають змісту 

угоди і відредагованих звернень і відповідають діючим формальномим і змістовномим угодам, що випливають із 

закону про бухгалтерський облік. 

2. Рахунки, рахунки-фактури та інші бухгалтерські докази, що підтверджують понесені витрати, можуть бути 

відшкодовані асоціацією " Omnibus " тільки в тому випадку, якщо вони підписані підопічним або особами, що 

представляють підопічного. Ці документи не можуть викликати сумнівів в їх достовірності, оригінальності та 

змістовної правильності.  

3.  Асоціація " Omnibus " покриває понесені витрати на підставі отриманих оригіналів рахунків, рахунків-фактур або 

інших бухгалтерських доказів до суми, утримуваної на рахунку, виділених підопічному грошових коштів. 

Рахунки, рахунки-фактури або інші бухгалтерські докази повинні бути відправлені поштою, в електронному вигляді 

з підтвердженою адресою електронної пошти або доставлені особисто на адресу асоціації " Omnibus ". У документах, 

що підтверджують витрати, необхідно в якості платника вказати асоціацію " Omnibus " і вказати ПІБ підопічного.  

§ 2. 

1. Рахунки, рахунки-фактури або інші бухгалтерські закордонні свідоцтва, на відміну від вітчизняних, повинні бути 

виставлені підопічним або особам, що представляють підопічного. 

2. Асоціація " Omnibus " визнає тільки ті рахунки, рахунки-фактури або інші іноземні бухгалтерські свідоцтва, що 

підтверджують понесені витрати, які на обороті описані відповідно до законності понесених витрат і підписані 

підопічним або особами, що представляють підопічного. Ці документи не можуть викликати жодних сумнівів у їх 

достовірності, оригінальності та змістовній правильності. 

3. Всі рахунки, рахунки-фактури або інші бухгалтерські закордонні документи повинні бути перекладені польською 

мовою присяжним перекладачем (це не відноситься до рахунків за ліки, паливо, квитки на зв'язок). 

4. Рахунки-фактури, рахунки, квитанції інші іноземні бухгалтерські свідоцтва, що підтверджують понесені витрати, 

оплачуються на підставі курсу валюти на основі доказу придбання валютних цінностей, а в разі відсутності такого 

доказу за середнім курсом валюти, встановленим Національним Банком на день видачі документа, що підтверджує 

оплату вартості.  

5. Положення пункту 1 не поширюється на рахунки-фактури, рахунки або інші іноземні бухгалтерські свідоцтва, видані 

до дати набрання чинності цими Правилами та в інших законних випадках. 

§ 3. 

1.  Асоціація " Omnibus " покриває витрати, пов'язані із задоволенням індивідуальних потреб підопічного, про які 

йдеться в законі від 12 березня 2004 року Про соціальну допомогу (закону від 2013 року поз. 182 зі змінами), зокрема 

витрати, пов'язані з проведенням операцій, лікування, реабілітації, придбання ліків і медичного обладнання, 

поліпшенням матеріального буття, для інтелектуального, психічного і фізичного розвитку підопічного, 

рекомендоване компетентними в цьому відношенні особами (лікар, психолог, психотерапевт, викладач, вихователь, 

соціальний опікун, повернення вартості проїзду на тури, реабілітацію і лікування підтверджене штампом в місці 

перебування і т. д.). 

2. Асоціація " Omnibus " не відшкодовує вартість покупки автомобіля. Тільки в разі встановлення додаткового 

обладнання автомобіля для інваліда.  

3. Одноразова загальна сума для повернення не повинна бути менше 100 зл. і вона повинна бути не вище, ніж наявні на 
рахунку підопічного грошові кошти. 

4. Асоціація покриває витрати, всього в понятті соціальної допомоги на користь підопічного, в тому числі на проведення 

операцій, лікування, реабілітацію, купівлю ліків і медичного обладнання, поліпшення матеріального буття, на 

інтелектуальний, психічний і фізичний розвиток, рекомендований компетентними в цьому відношенні особами 

(лікар, психолог, психотерапевт, викладач, вихователь, соціальний опікун і т. д.) 

5. З коштів підопічного не покриватимуться недокументовані витрати. Товариство може також відмовитися від 

виконання фінансової операції на вашому рахунку підопічного, якщо зазначені рахунки, рахунки-фактури або запити 

опікуна, а також інші бухгалтерські документи, викликають сумнів у необхідності і доцільності витрат або не 

відповідають за формальними вимогами, зазначеними в цих Правилах і законі Про бухгалтерський облік. 

6. Асоціація " Omnibus " може, якщо вважатиме за необхідне, вимагати представити додаткові документи, що 

підтверджують обґрунтованість понесеної підопічним вартості, довідок від фахівця або пояснювального листа від 

підопічного або особи, що представляє підопічного, які пояснюють понесені витрати. 
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7. У зв'язку з законом Про захист персональних даних асоціація не надає підопічним або особі, яка представляє 

підопічного, дані донорів. 

8. У разі збору фінансових коштів, необхідних для досягнення мети, зазначеної в угоді, асоціація може виділити 

решту фінансових коштів іншим підопічним. 

9. У разі одужання або смерті підопічного володіння обліковим записом припиняється, а зібрані кошти переходять 

на користь загальних коштів асоціації, яка буде використовувати їх для досягнення статутних цілей. Особа, яка 

представляє підопічного, зобов'язується повідомити асоціацію про одужання або смерть підопічного протягом 

30 днів з моменту видачі медичної довідки або свідоцтва про смерть. 

10. Асоціація " Omnibus " докладе всіх зусиль, щоб відшкодування витрат відбулося протягом 21 дня з дня 

отримання Асоціацією " Omnibus " документа, що підтверджує витрачання коштів, відповідно до § 1 вище. 

§ 4. 

1. Асоціація " Omnibus " не здійснює ніяких фінансових операцій на користь підопічного, якщо рахунки, 

надіслані в Асоціацію, стосуються боргів підопічного перед Державним казначейством (податки, внески ZUS, 

KRUS та ін.) та інших кредиторів. 

2. З урахуванням § 2., асоціація " Omnibus " оплачує безпосередньо тільки такі рахунки, рахунки-фактури або інші 

бухгалтерські докази, які виставляються асоціації і містять дані асоціації: 

 
Асоціація з підтримки освіти дітей та підлітків „Omnibus” вул. Стефана 

Баторего 26, 43-200 Пщина 

ІНН 638-166-80-27 

Детально в описі рахунку: ……………………………… 

 

§ 5. 

1. 1Недотримання цих правил призведе до негайного припинення дії угоди. Розірвання угоди вимагає письмової 

форми під строгістю недійсності. 

2. У разі розірвання угоди (з причин, викладених у § 5., пункт 1) грошові кошти підопічного, що знаходяться на 

рахунку, будуть призначені для реалізації статутних цілей товариства „Omnibus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………… 

Підпис підопічного/батька або 

іншого законного опікуна 
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Додаток № 3 

ПЕРЕЛІК ВИТРАТ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ: 

До витрат, спрямованих на покриття витрат на діагностику, лікування та реабілітацію підопічного, відносяться 

витрати, пов'язані з: 
§ 1. 

a. Реабілітаційними турами, оздоровчими поїздками; 

b. Руховою реабілітацією, поліпшуючими заняттями, лікувальними процедурами, психологічною терапією і 

психотерапією, логопедичною, неврологопедичною терапією, іншими терапіями, стимулюючими розвиток 

підопічного; 

c. Ліками, що приймаються на постійній і невідкладній основі, вакцини, харчові добавки; 

d. Протезами; 

e. Операціями, перебуванням в лікарнях (також для супроводжуючої особи), візитами до фахівця; 

f. Реабілітаційним, медичним, ортопедичним обладнанням, колясками; 

g. Засобами гігієни і догляду, а також в необхідному обсязі миючими засобами; 

h. Транспортом підопічного з діагностичною, лікувальною і реабілітаційною метою (необхідне підтвердження у 

вигляді штампа лікувальної установи або фахівця - печатка на зворотному боці рахунків-фактур / рахунків / 

послуги з бронювання квитків, бухгалтерські докази або довідка, що підтверджує проходження лікування / 

реабілітації в період, протягом якого відбувається транспортування підопічного); 

i. Взуттям: ортопедичне, профілактичне; 

j. Ліквідацією архітектурних бар'єрів, купівлею пандусів, сходинок, ліфтів, шин візка, якщо частину витрат 

покриває рахунок PCPR, PFRON, MOPS або їх порекомендували компетентні в цьому відношенні особи, тобто 

лікар, психолог, терапевт, викладач, вихователь, соціальний опікун (необхідне письмове підтвердження від 

фахівця); 

k. Купівлею комп'ютерного обладнання, комп'ютерних аксесуарів та програмного забезпечення, якщо частину 

витрат покриває рахунок PCPR, PFRON, MOPS або їх порекомендували компетентні в цьому відношенні особи, 

а саме: лікар, психолог, терапевт, викладач, вихователь, соціальний опікун (необхідне письмове підтвердження 

від фахівця); 

l. Спортивним обладнанням типу бігова доріжка, велосипед, батут і т. д., рекомендованим компетентними в цьому 

відношенні особами, тобто: лікарем, психологом, терапевтом, інструктором, педагогом, соціальним опікуном 

(необхідна письмова довідка від фахівця); 

m. Придбанням тварин для терапії, а також їх утриманням і навчанням, рекомендовані компетентними особами в 

цій галузі особи, тобто: лікар, психолог, терапевт, інструктор, педагог, соціальний опікун (необхідна письмова 

довідка від фахівця); 

n. Спеціалізованими дієтами (наприклад, без глютену, без молочних продуктів); 

o. Навчальними посібниками, вихованням підопічного (у тому числі оплатою за дитячий садок, навчання, курси 

підвищення кваліфікації підопічного); 

p. Послугами по догляду. 

§ 2. 

1.  До витрат, призначених на покриття коштів для поліпшення соціально-побутових умов підопічного, 

відносяться витрати, пов'язані з поліпшенням матеріального буття, здоров'я та гігієни підопічного, якщо вони 

пов'язані із задоволенням індивідуальних потреб підопічного, про які йдеться в законі від 12 березня 2004 

року Про соціальну допомогу (Закон від 2013 р. поз. 182, зі змінами). 

2. Відповідно до Закону Про соціальну допомогу, соціальна допомога є Інститутом соціальної політики 

держави, покликаним дати можливість окремим особам і сім'ям долати важкі життєві ситуації, які вони не 

можуть подолати, використовуючи свої власні повноваження, ресурси і можливості. Соціальна допомога 

підтримує людей і сім'ї в зусиллях по задоволенню необхідних потреб і дозволяє їм жити в умовах, відповідних 

гідності людини. Соціальна допомога надається окремим особам та сім'ям, зокрема, з причини: бідності, 

сирітства; бездомності; безробіття; інвалідності; тривалої або важкої хвороби; насильства в сім'ї; ( ... ) 

необхідність захисту материнства або багатодітних; безпорадність в питаннях догляду та виховання і ведення 

домашнього господарства, особливо в неповних або багатодітних сім'ях (…). 

 

 
 

 

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

Підпис підопічного/батька або іншого законного опікуна 


