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UMOWA DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ 

NA RZECZ FUNDUSZU NAPRAWCZEGO 

zawarta w Poznaniu w dniu ….. marca 2020 roku 

 

pomiędzy: 

 

……………………., z siedzibą w ……………. (………………..), ul. …………………., wpisaną przez Sąd Rejonowy 

pod numerem KRS …………………….., NIP …………….., REGON …………………., reprezentowaną przy tej 

czynności przez: 

………………….. – współwłaściciel, 

………………….. – współwłaściciel, 

w dalszej części umowy zwanym „Darczyńcą” 

 

a 

 

Fundacją Rozwoju Talentów z siedzibą w Poznaniu (60-820) przy ul. Bolesława Prusa 20/9, wpisaną do rejestru 

fundacji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000294586, NIP 7792325513, działającą pod marką Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe 

®, reprezentowaną przez Annę Korzeniewską – Prezes Zarządu, w dalszej części umowy zwaną „Fundacją”,  

 

łącznie zwanymi dalej: „Stronami”, o następującej treści:  

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873), realizującą cele 

określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie m.in. działalności 

charytatywnej; 

2. Fundacja realizuje cele określone w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie 

ze statutem; 

3. W celu realizacji ww. zadań, Fundacja stworzyła Fundusz Naprawczy (zwany dalej także „Funduszem”), 

którego celem jest przeciwdziałania skutkom COVID-19 poprzez wsparcie osób i podmiotów, które ucierpiały 

lub mogą ucierpieć wskutek pandemii;  

4. Cel Funduszu spełnia wymogi określone  w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

5. Darczyńca jest zainteresowany finansowym wsparciem Funduszu; 

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę darowizny (zwaną dalej: „Umową”).  

 

§ 1 

[Przedmiot darowizny] 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wsparcie finansowe Funduszu Naprawczego. 

2. Darczyńca zobowiązuje się do przekazania Fundacji kwoty pieniężnej w wysokości …… zł (słownie: 

…………….. złotych 00/100) w terminie do ………………….. roku, a Fundacja oświadcza, że niniejszą 

darowiznę przyjmuje i przeznacza ją na cel określony w niniejszej umowie, w ramach prowadzonej przez siebie 

działalności. 

3. Pokwitowaniem otrzymania darowizny jest potwierdzenie wpływu środków na rachunek bankowy Fundacji 

o numerze PL77 1030 0019 0109 8534 0000 3845 (Bank Citi Handlowy, SWIFT CITIPLPX). 

 

§ 2 

[Przeznaczenie darowizny] 

1. Darczyńca zobowiązuje Fundację do przeznaczenia przedmiotu darowizny, wskazanego w ust. 1 powyżej, na 

rzecz Funduszu i wskazuje przeznaczenie środków na [proszę podać dokładne dane Obdarowanego lub, gdy 

jest to wpłata na cel ogólny, wpisać „cel ogólny Funduszu”] (zwanego dalej „Obdarowanym”), z zastrzeżeniem 

postanowień § 3. 

2. Fundacja zobowiązuje się do przekazania Obdarowanemu środków pieniężnych w łącznej kwocie …………… 

zł (słownie: …………………… złotych 00/100), zwanych dalej: „Wsparciem finansowym”. 

3. Wsparcie finansowe zostanie przekazane Obdarowanemu w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia 

wpływu środków na konto Fundacji pod warunkiem podpisania stosowanych dokumentów przez 

Obdarowanego. 
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§ 3 

[Dodatkowe wykorzystanie darowizny] 

Darczyńca wyraża zgodę, aby …% wartości darowizny, to jest ……. zł (słownie: …………….……………… złotych 

00/100), która wpłynie na konto Fundacji, zostało przeznaczone przez Fundację na obsługę i prowadzenie 

Funduszu. Koszty administracyjne dotyczące obsługi Funduszu są częścią darowizny podlegającej pod art. 4 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

§ 4 

[Udokumentowanie wykorzystania darowizny / oświadczenie Fundacji] 

Na pisemną prośbę Darczyńcy, Fundacja przedłoży Darczyńcy pisemne udokumentowanie (w szczególności 

w postaci potwierdzeń przelewów) wykorzystania przekazanej kwoty darowizny. 

 

§ 5 

[Znaki towarowe] 

1. Darczyńca wyraża zgodę na umieszczenie jego logo na stronach Fundacji tylko i wyłącznie w celu wsparcia 

realizacji celów statutowych Fundacji, w tym w szczególności realizacji celu Funduszu, w zakresie i na 

zasadach określonych w Załączniku nr 1. Darczyńca będzie używał logo Fundacji wyłącznie z korzyścią dla 

Fundacji. 

2. Fundacja wyraża zgodę na umieszczenie jej logo na stronach Darczyńcy tylko i wyłącznie w celu 

poinformowania innych potencjalnych Darczyńców o Fundacji i Funduszu, w zakresie i na zasadach 

określonych w Załączniku nr 1. Fundacja będzie używała logo Darczyńcy wyłącznie z korzyścią dla 

Darczyńcy. 

3. Strony przekażą sobie logo w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 

§5 

[Zachowanie poufności] 

1. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez pojęcie informacji poufnych Strony rozumieją: jakiekolwiek informacje i 

dokumenty, w tym jakiekolwiek dane i informacje techniczne, finansowe lub gospodarcze, łącznie z materiałami 

i dokumentacją w tym zakresie, informacje na temat własności intelektualnej, know-how, tajemnic handlowych, 

projektów organizacyjnych lub biznesplanów, danych finansowych, informacji o negocjacjach i ich rezultatach, 

wyników badań rynkowych, współpracy biznesowej z innymi podmiotami oraz inne informacje na temat Stron 

i/lub ich klientów, dostawców, produktów, zasad ustalania cen i sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa, 

niezależnie od tego czy informacje te będą miały formę pisemną, ustną, czy zostaną uzyskane na innych 

nośnikach, niezależnie od tego czy powyżej wskazane informacje będą oznaczone jako “poufne”, “zastrzeżone” 

lub opatrzone inną klauzulą o podobnym znaczeniu (dalej „Informacje poufne”).  

2. Strony zobowiązują się do zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych i nieujawniania ich 

osobom trzecim oraz niewykorzystywania w innym celu niż do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy oraz realizacji celów Funduszu.  

3. Wszelkie przekazane Informacje Poufne będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w interesie 

Darczyńcy oraz w celu wykonywania niniejszej Umowy.  

4. Wszelkie Informacje poufne ujawniane w toku realizacji niniejszej Umowy pozostają własnością Strony 

ujawniającej, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przyznające 

którejkolwiek ze Stron jakiekolwiek prawa do ujawnionych Informacji poufnych.  

5. Zobowiązanie do zachowania Informacji poufnych w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 

a. w momencie ich przekazani są powszechnie znane, 

b. zostaną przekazane jednej ze Stron z wyraźnym pisemnym zwolnieniem z zachowania poufności lub 

zwolnieniem z zakazu wykorzystywania albo co do których Strona ujawniająca zwolni Stronę 

odbierającą Informacje poufne z obowiązku zachowania poufności w formie pisemnej lub wiadomości 

e-mail, lub 

c. zostały ujawnione zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi wymogami prawa lub na wniosek 

uprawnionych organów administracji państwowej, sądów oraz innych organów państwowych, 

w zakresie ich właściwości. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, wynikające z niniejszego paragrafu obowiązuje przez cały okres 

trwania Funduszu oraz przez 3 (słownie: trzy) lata po jego zakończeniu. 

 

§ 6 

[Ochrona Danych Osobowych] 
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1. Darczyńca oświadcza, że jest administratorem danych w stosunku do danych osobowych powierzanych 

Fundacji (zwanej w niniejszym paragrafie także „Procesorem”) do przetwarzania na podstawie niniejszej 

Umowy.  

2. Szczegóły ochrony danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 2. 

 

§7 

[Postanowienia końcowe] 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w związku z należnymi opłatami podatkowymi drugiej strony i 

wynikającymi z Umowy. Odpowiedzialnością za takie opłaty będzie obciążona strona, która jest prawnie 

zobligowana do zapłacenia podatku. 

2. Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Darczyńcy, w szczególności odpowiedzialności 

finansowej, z tytułu niewywiązania się Obdarowanego z wykorzystania Wsparcia finansowego, udzielonego 

mu zgodnie z par. 2 umowy. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

DARCZYŃCA       FUNDACJA 

 

 

 

 

 

 

Podpis:   ………………..………………….  Podpis:   ………………..…………………. 

 

Imię i nazwisko:  ………………..………………….  Imię i nazwisko:  ………………..…………………. 

Funkcja:  ………………..………………….  Funkcja:  ………………..…………………. 

Adres email:  ………………..………………….  Adres email:  ………………..…………………. 

Nr telefonu:  ………………..………………….  Nr tel.:   ………………..…………………. 

 


