UMOWA DAROWIZNY
Zawarta we Wrocławiu, w dniu .......... r. pomiędzy:
…......................................
z
siedzibą
w
....................…
(......-…......)
przy
ul.
.......................…, wpisaną do rejestru ........................… Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem ....…, NIP: ................…, REGON: ...............…, reprezentowaną przez:
- …........................................ -.................................…,
zwaną w dalszej części Umowy „Darczyńcą”,
a
Fundacją Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693315, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 894311-30-29, REGON: 368183691, reprezentowaną przez:
Barbarę Boroń – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części Umowy „Obdarowanym”.
Mając na względzie, że:
1. Obdarowany jest organizacją pozarządową, której cele statutowe to m.in. nieodpłatna
działalność na rzecz pomocy i wsparcia placówek onkologii i hematologii dziecięcej, a w tym
dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe;
2. Darczyńca zamierza przekazać Obdarowanemu środki finansowe przeznaczone na realizację
przez Obdarowanego jego celów statutowych;
3. Jednocześnie, Darczyńca zamierza przyznać Obdarowanemu prawo do informowania o
udzielonym wsparciu w materiałach promocyjnych Obdarowanego,
Strony zgodnie decydują się zawrzeć niniejszą umowę (dalej jako: „Umowa”) o treści
następującej:
§1
1. Obdarowany oświadcza, że jest organizacją pozarządową, działającą w oparciu o ustawę z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167) i ustawę z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).
2. Obdarowany prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie udzielania pomocy materialnej
i finansowej placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce, udzielania pomocy
materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich
rodzinom, finansowania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym
i charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych, zajęć sportowych oraz wyjazdów
wakacyjnych, dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodziców.
3. W szczególności, Obdarowany jest organizatorem warsztatów plastycznych „Słoneczna galeria”
na oddziałach dziecięcych placówek onkologii i hematologii w całej Polsce, a raz w roku
organizuje Galę, w trakcie której licytowane są prace powstałe w ramach ww. warsztatów.
§2
Darczyńca
zobowiązuje
się
do
przekazania
na
rzecz
Obdarowanego
kwoty
…….............................…. zł (słownie: ……................…… złotych), Obdarowany zaś tę darowiznę
przyjmuje.
§3
1

Obdarowany oświadcza, że darowizna zostanie przeznaczona na cele statutowe Obdarowanego, w
szczególności wskazane w punkcie 1 preambuły oraz § 1 ust. 2 i 3 powyżej.
§4
Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi do dnia ..................., poprzez przelew na rachunek
Obdarowanego prowadzony w banku ............................... o numerze ......................................

§5
1. Jednocześnie, Darczyńca udziela Obdarowanemu uprawnienia do informowania o udzieleniu
wsparcia działalności Obdarowanego w ramach materiałów informacyjnych i promocyjnych
dotyczących Obdarowanego, a w tym wydarzeń organizowanych przez Obdarowanego,
przygotowanych i dystrybuowanych w każdej formie (tradycyjnej oraz cyfrowej), dowolnymi
kanałami (także za pośrednictwem Internetu), a w tym materiałów wizualnych oraz
audiowizualnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. W ramach materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Obdarowany może umieścić logo
Darczyńcy z informacją o udzieleniu przez niego wsparcia.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie będzie zawierać informacji o kwocie
przekazanej darowizny.
§6
Wszystkie ewentualne sprawy sporne wynikłe na gruncie niniejszej umowy Strony będą się starały
rozwiązywać na drodze polubownej, a w przypadku, gdy porozumienia takiego nie uda się
osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, w szczególności przepisy Tytułu XXXIII kodeksu cywilnego dot. darowizny.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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