UMOWA DAROWIZNY nr....................
zawarta w Inowrocławiu w dniu ....................................................................................... pomiędzy:
Fundacją K-S-M Jesteśmy z Wami z siedzibą w Inowrocławiu, adres: ul. Toruńska 60,
88-100 Inowrocław, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441893reprezentowaną przez:
1.............................................................................
zwaną w dalszej części umowy Darczyńcą
a .............................................................................
zwaną w dalszej części umowy Obdarowanym.
Darczyńca i Obdarowany – zwani są dalej łącznie „Stronami”.
§1
1.Darczyńca daruje, a Obdarowany przyjmuje darowiznę pieniężną w wysokości ...........................
(słownie:) z przeznaczeniem na..................................................................................(„Darowizna”)
2.Darowizna nie może być przeznaczona na płace pracowników, podatki, składki ZUS i inne koszty
administracyjne.
3.Darczyńca właci Darowiznę przelewem na następujący rachunek bankowy Obdarowanego
........... ...........................................................w terminie 14 dni od podpisania niniejszej darowizny.
§2
Obdarowany zobowiązuje się do przedstawienie szczegółowego sprawozdania

merytorycznego i

finansowego dotyczącego wykorzystania Darowizny określonej w §1 ust. 1 wraz z oświadczeniem
Obdarowanego o sposobie wykonania ymowy darowizny w terminie do dnia...................................

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 niniejszej Umowy.
§3
1.W razie niezłożenia dokumentów wymienionych w § 2 niniejszej Umowy, w terminie do dnia lub
wykorzystania darowizny niezgodnie z celem określonym § 1 ust. 1 niniejszej umowy Obdarowany
zwróci Darczyńcy otrzymane w ramach niniejszej Umowy środki na pierwsze żądanie Darczyńcy z
ustawowymi odsetkami od dnia obciążenia kwotą darowizny rachunku bankowego Darczyńcy do
dnia zwrotu środków pieniężnych Darczyńcy.
2.Obdarowany zapewni Darczyńcy wgląd w dokumenty księgowe dotyczące wykorzystania
przekazanej Darowizny.
§4
Obdarowany wyraża zgodę na przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi, dla potrzeb Fundacji
K-S-M Jesteśmy z Wami.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
o umowie darowizny oraz inne przepisy stosownie do przedmiotu umowy.
§6
Wszelkie spory w związku z niniejszą Umową rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny
według właściwości miejscowej ze względu na siedzibę Darczyńcy.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§8
Osoby podpisujące niniejszą Umowę oświadczają, że posiadają stosowne upoważnienie do jej
podpisania w imieniu Stron wymienionych w komparycji niniejszej Umowy oraz, że dane zawarte
w okazanych dokumentach rejestrowanych oraz odpisach statutu są pełne i aktualne.

Darczyńca:

Obdarowany:

....................

.......................

Załącznik Nr 1 do Umowy Darowizny Nr ..................................... z dnia .................................. zawartej pomiędzy
Fundacją K-S-M Jesteśmy z Wami jako Darczyńcą a, jako Obdarowanym.
Oświadczenie Obdarowanego w związku z wykonaniem Umowy Darowizny
1) Obdarowany oświadcza, że środki finansowe przekazane w wykonaniu niniejszej Umowy Darowizny zostały
przekazane i wykorzystane zgodnie z Umową oraz oświadcza, że ich wykorzystanie zostało potwierdzone w sposób
opisany w umowie oraz udokumentowane w niniejszym oświadczeniu.
2) Obdarowany oświadcza w szczególności, że środki finansowe otrzymane w wykonaniu w/w. Umowy zostały
wykorzystane zgodnie z Umową i przeznaczeniem zawartym w § 1 w całości / w części*, to jest na następujące cele:

Lp. Numer faktury Data faktury Kwota brutto Krótki opis poniesionego wydatku
(nazwa usługi/ i lub opis faktury)

DO ROZLICZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE /FAKTUR Z ADNOTACJAMI:
–„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”,
–„ZAKUP ZREALIZWANO ZE ŚRODKÓW FUNACJI K-S-M JESTEŚMY Z WAMI I PODPISEM OSOBY
UPOWAŻNIONEJ.
W związku z niewykorzystaniem przekazanych Obdarowanemu środków finansowych w wysokości
(słownie: ).................................................................................................................................................
Strony postanowiły:..................................................................................................................................
Obdarowany zwróci darczyńcy niewykorzystane środki w terminie 14 dni od daty wpływu terminu
rozliczenia darowizny................................................................................................................................
*-niepotrzebne skreślić
3) Obdarowany oświadcza, że przekazanie ww. środków finansowych podlega / nie podlega*
opodatkowaniu podatkiem: ....................................................................................................................................
oraz że wszelkie podatki lub opłaty, w tym ...........................................................................................................
zostały / nie zostały* uiszczone, co potwierdzają odpisy następujących dokumentów:
..................................................................................................................................................................................
stanowiących załącznik do niniejszego oświadczenia.
4) Obdarowany zobowiązuje się zachować wszelką dokumentację z wykorzystaniem ww. środków ( w tym
dokumentację finansowo – księgową) dla celów oraz okres przewidywany właściwymi przepisami prawa. Obdarowany
zobowiązuje się udostępnić Darczyńcy ww. dokumentację na każde jego życzenie.
..................................
Data i Podpis
*-niepotrzebne skreślić

