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UMOWA  DAROWIZNY  

KWOTY PIENIĘŻNEJ NA RZECZ FUNDACJI 

      Nr …………………/2017  

 

Zawarta w ……………………………. , dnia …………………………………. pomiędzy:  

 

Panem/Panią ……………………………………..……………………………………………………… 

zamieszkałym/ą w ……………………………………... ul. ………….…………………………… nr 

……………. (kod …………….) legitymującym/ą się dowodem osobistym serii 

…………….. nr …………………., posiadającym/ą nr PESEL: ………………………… 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

……………………………………………………………….. z siedzibą w 

……………………………………...  

ul. ………….…………………………… nr ……………. (kod …………….), posiadającym/ą NIP 

…………………………………….., REGON …………………………………….., wpisanym/ą do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. 

gospodarki  

lub  

Spółką ………………………………………..…………………………………………………………………. 

z  siedzibą  

w ……………………………………... ul. ………….…………………………… nr ……………. (kod 

…………….),  

o kapitale zakładowy w wysokości ………………………………………. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców pod nr KRS ………………………………………., posiadająca 

NIP………………………………………., REGON ………………………………………., 

dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym 

………………………………………. , ……… Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 

Sądowego 

reprezentowanym/ą przez Pana/Panią 

…………………………………………………………………………… zwanym/ą w dalszej części 

umowy „Darczyńcą” 

a 

Fundacją PROLAS z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Kozia 11 lok. 15 wpisaną 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 

w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000656341, 

posiadająca NIP 8341885972, REGON 366197393, 
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reprezentowaną przez Pana/Panią …………………………………………… – 

Prezesa/Wiceprezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy „Obdarowaną”  

 

§ 1 

1. Darczyńca oświadcza, że zobowiązuje się do regularnego comiesięcznego 

przekazywania Obdarowanej darowizny w postaci kwoty pieniężnej w 

wysokości …………………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………………..), a Obdarowana oświadcza, że 

niniejszą darowiznę przyjmuje i przeznaczy ja na cele wskazane w ust. 2.  

2. Darczyńca zobowiązuje Obdarowaną do przeznaczenia przedmiotu darowizny 

na realizację celów statutowych Obdarowanej, które Darczyńcy są znane.  

 

 

§ 2 

Comiesięcznych wpłat tytułem darowizny Darczyńca zobowiązuje dokonywać na 

rachunek bankowy Obdarowanej prowadzony przez Bank 

……………………………………………………………….  

o nr ……………………………………………………………………………………………… lub gotówką 

w terminach do ………………………………… (słownie: 

……………………………………………….…) dnia każdego miesiąca.  

 

§ 3 

Strony ustalają, iż wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem i 

wykonaniem niniejszej umowy obciążą Darczyńcę 

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

 

§ 4 

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i może zostać rozwiązania przez 

każdą ze Stron z zachowaniem ……......... - miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać sporządzone w 

formie pisemnie  

i doręczone drugiej Stronie listem poleconym lub przesyłką kurierską. 
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§ 5 

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa. 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z 

zawarciem  

i realizacją niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Obdarowanej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

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

            

  DARCZYŃCA       OBDAROWANA 

 


