
ANEKS DO POROZUMIENIA 

Z DNIA .......................................... 

 (wypełnia Fundacja) 

pomiędzy: 

FUNDACJA AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: 0000270809, NIP: 9522021000, REGON: 

140815890 z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, reprezentowaną przez Prezesa 

Zarządu Sebastiana Luty, zwaną dalej Fundacją  

a 

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

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

zwanym dalej Beneficjentem/Reprezentantem (niepotrzebne skreślić) 

I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do Porozumienia następujące zmiany:

1) Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

W celu gromadzenia środków finansowych przez Beneficjenta, Fundacja: 

- udostępnia Beneficjentowi subkonto/konta bankowe według rodzaju wskazanego w Regulaminie,

- zapewnia Beneficjentowi rzetelną, profesjonalną księgowość i rachunkowość środków zebranych na

subkoncie,

- zapewnia Beneficjentowi wsparcie marketingowe dla prowadzonych przez niego akcji informacyjnych,

- zapewnia Beneficjentowi miejsce na stronie internetowej www.fundacjaavalon.pl,

- zapewnia Beneficjentowi możliwość gromadzenia dodatkowych środków na subkoncie poprzez

autorską platformę crowdfundingową www.helpuj.pl,

- udostępnia niezbędne dane Beneficjenta podmiotom współpracującym w celu utworzenia

indywidulanego profilu w serwisach internetowych umożliwiającego gromadzenie dodatkowych

środków na subkoncie. Wykaz podmiotów współpracujących z Fundacją oraz kategorii

udostępnianych danych znajduje się pod adresem internetowym

http://www.fundacjaavalon.pl/programy/subkonto.html,

- zapewnia Beneficjentowi możliwość zorganizowania akcji kwestarskich w ramach uzyskanej zgody

od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przeprowadzenie zbiórki publicznej przez

Fundację,

- zapewnia puszki, plomby i identyfikatory na przeprowadzenie akcji kwestarskich.

2) Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

http://www.fundacjaavalon.pl/programy/subkonto.html


1. Subkonto służy Beneficjentowi do otrzymywania wpłat środków pieniężnych pochodzących z 

darowizn otrzymywanych przez Fundację od osób fizycznych i osób prawnych (firm) z określonym celem 

wydatkowania, czyli numerem ewidencyjnym subkonta Beneficjenta w rejestrze Fundacji. 

2. Subkonto służy Beneficjentowi do otrzymywania wpłat w ramach 1% podatku wg. zasad Ustawy z 

dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z określonym celem 

wydatkowania, czyli numerem ewidencyjnym subkonta Beneficjenta w rejestrze Fundacji. 

3. Subkonto służy Beneficjentowi do otrzymywania wpłat zebranych w ramach akcji kwestarskich z 

określonym celem wydatkowania, czyli numerem ewidencyjnym subkonta Beneficjenta w rejestrze 

Fundacji.  

3) Paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 3% od wpłat określonych §4 pkt 1. 

2. Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% od wpłat określonych §4 pkt 2. 

3. Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 5% od wpłat określonych § 4 pkt 3. 

4. Opłata manipulacyjna będzie w 100% przeznaczona na rozwój Fundacji i realizację celów 

statutowych Fundacji ujętych w §8. 

II. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

III. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Data)                                                                                                                                     (Data) 

 

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

(Fundacja Avalon)                                                                                                                 (Beneficjent/Reprezentant) 
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