Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/I/2021
Zarządu Fundacji JSW z dnia 19.10.2021r.

UMOWA DAROWIZNY nr ……/20….
zawarta w dniu [●] roku, w [●] pomiędzy:
Fundacją JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod nr KRS: 0000780107, NIP:
6332239935,
reprezentowaną przez:
1.
2.

[●] – [●],
[●] – [●],

zwaną dalej: Darczyńcą lub Fundacją,
a
[●] z siedzibą w [●], wpisaną do Rejestru [●] prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [●], Wydział
[●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: [●], NIP: [●],
reprezentowaną przez:
[●] – [●],
zwaną dalej: Obdarowanym,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Zważywszy, że:
a)

b)

w dniu [●] roku, Obdarowany wystąpił do Darczyńcy z wnioskiem o udzielenie darowizny ze
środków Fundacji, celem realizacji przedsięwzięcia, którym jest [●], dalej zwanego:
Przedsięwzięciem;
uchwałą z dnia [●] roku, Zarząd Fundacji podjął decyzję w sprawie przyznania darowizny na
rzecz Obdarowanego, z przeznaczeniem na realizację Przedsięwzięcia;

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:
§1
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Darczyńca oświadcza, że daruje na rzecz Obdarowanego, na warunkach określonych niniejszą
Umową oraz Regulaminem przyznawania darowizn przez Fundację JSW, darowiznę w kwocie [●]
złotych (słownie: [●] złotych), zwaną dalej: Przedmiotem darowizny, a Obdarowany oświadcza,
że darowiznę tę przyjmuje.
§2
1.

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do przeznaczenia Przedmiotu darowizny wyłącznie
na realizację Przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem Obdarowanego z dnia [●], który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.

Obdarowany zobowiązuje się, iż wykorzysta Przedmiot darowizny wyłącznie na realizację
Przedsięwzięcia, a ponadto oświadcza, iż ma pełną świadomość, iż wykorzystanie
Przedmiotu darowizny w innym celu niż realizacja Przedsięwzięcia określonego w niniejszej
Umowie jest niedopuszczalne.

3.

Darowiznę przyznaną przez Fundację należy wykorzystać w sposób celowy umożliwiający
terminową realizację Przedsięwzięcia.

4.

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego
stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez
uszczerbku dla jego działalności.
§3

1.

Środki pieniężne będące Przedmiotem darowizny zostaną przekazane przelewem
bankowym na rachunek bankowy Obdarowanego o numerze [●], w terminie 14 dni od
zawarcia niniejszej Umowy. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku
bankowego Fundacji.

2.

Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem Przedmiotu
darowizny na rzecz Obdarowanego, za wyjątkiem opłat bankowych.

3.

Wszystkie ewentualne zobowiązania publicznoprawne związane z niniejszą Umową
obciążają Obdarowanego.

4.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Przedmiotu darowizny w sposób
niezgodny z jej przeznaczeniem lub z naruszeniem zasad i norm prawnych określających
jego użytkowanie.
§4

1.

Darczyńca uprawniony jest do podejmowania czynności kontrolnych w zakresie
prawidłowości wykorzystywania Przedmiotu darowizny.

2.

Na żądanie Fundacji Obdarowany zobowiązany jest, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty otrzymania żądania Fundacji, udzielić wyjaśnień w przedmiocie wykorzystywania
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Przedmiotu darowizny, jak również udostępnić dokumentację związaną z realizacją
Przedsięwzięcia. Dokumenty winny być opisane i podpisane osobiście przez Obdarowanego
lub przez osoby upoważnione do reprezentacji Obdarowanego.
3.

Obdarowany zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z wykorzystania Przedmiotu
darowizny wraz z wszelką dokumentacją dotyczącą wydatkowania środków Fundacji JSW
oraz dokumentacją fotograficzną, w szczególności rachunkami potwierdzającymi
wykorzystanie środków na realizację Przedsięwzięcia, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia zakończenia Przedsięwzięcia, tj. nie później niż do dnia [●]. Sprawozdanie oraz
dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym winny być opisane i podpisane
osobiście przez Obdarowanego lub przez osoby upoważnione do reprezentacji
Obdarowanego.

4.

Fundacja - mając zwłaszcza na uwadze zasady, o których mowa w § 6 poniżej - zastrzega
sobie prawo do odmowy akceptacji dokumentów dotyczących wykorzystania Przedmiotu
darowizny wystawionych przez osoby spokrewnione, spowinowacone lub w inny sposób
powiązane kapitałowo lub osobowo z Obdarowanym lub osobami wchodzącymi w skład
organu Obdarowanego. Fundacja zastrzega sobie również prawo odmowy akceptacji
dokumentów księgowych (np. za usługi, towary itp.) wystawionych na rzecz Obdarowanego
przed datą zawarcia niniejszej Umowy.

5.

Obdarowany zobowiązuje się zachować wszelką dokumentację z wykorzystania Przedmiotu
darowizny (w tym dokumentację finansowo – księgową) dla celów kontroli oraz przez okres
przewidziany właściwymi przepisami prawa. Obdarowany zobowiązuje się udostępniać
Darczyńcy ww. dokumentację na każde jego żądanie w ciągu 6 lat od akceptacji rozliczenia.

6.

Obdarowany zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Fundacji wszelkich
informacji dotyczących Obdarowanego, które mają wpływ na realizowane Przedsięwzięcie,
jak również o zmianach w zakresie doręczeń. W przypadku braku poinformowania Fundacji
o zmianie danych adresowych Obdarowanego przyjmuje się skuteczność doręczenia na
adres wskazany w niniejszej Umowie.
§5

1.

W przypadku niewykorzystania przekazanych Obdarowanemu środków finansowych
(w całości lub w części) na realizację Przedsięwzięcia Obdarowany zwróci Darczyńcy
niewykorzystane środki w terminie 14 dni od daty końcowej przewidzianej na przedłożenie
sprawozdania z wykorzystania Przedmiotu darowizny, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, tj.
nie później niż w terminie 14 dni liczonych od daty [●].

2.

Obdarowany będzie zobowiązany do zwrotu Przedmiotu darowizny w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania ze strony Darczyńcy w przypadku, gdy:
a)
b)

wykorzystał w całości lub części Przedmiot darowizny w sposób naruszający cel
darowizny, na który została ona przyznana;
odstąpi od realizacji Przedsięwzięcia;
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c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
3.

uniemożliwi Darczyńcy przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa
w § 4 ust. 1;
nie udzieli na żądanie Darczyńcy wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 2;
nie przedstawi sprawozdania z wykorzystania Przedmiotu darowizny,
wraz z niezbędnymi w tym zakresie dokumentami, w terminie i na zasadach, o których
mowa w § 4 ust. 3;
naruszy standardy etyczne, o których mowa w § 6, w tym przekaże Przedmiot
darowizny na rzecz osoby trzeciej niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
Przedsięwzięcie okaże się niezgodne z celami statutowymi Fundacji;
Przedmiot darowizny zostanie przeznaczony przez Obdarowanego na bieżącą
działalność organizacji (np. na utrzymanie budynków, z których korzysta Obdarowany,
opłaty administracyjne, wynagrodzenie pracowników Obdarowanego lub osób nie
będących pracownikami lecz pozostających z Obdarowanym w stałym stosunku
cywilnoprawnym, z tytułu wykonywania obowiązków służbowych, za wyjątkiem
wynagrodzenia za czynności podejmowane przez te osoby bezpośrednio w związku z
realizacja Przedsięwzięcia, itp.);
Przedmiot darowizny zostanie przeznaczony na działania nieuzasadnione
Przedsięwzięciem;
Przedmiot darowizny zostanie wykorzystany w sposób niewskazany w budżecie
Przedsięwzięcia;
Przedmiot darowizny zostanie przeznaczony na działania związane z promocją
działalności statutowej Obdarowanego, poza działaniami niezbędnymi do
zrealizowania niniejszej Umowy;
w inny sposób naruszy postanowienia niniejsze Umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z przyczyn wskazanych ust. 2 powyżej, Obdarowany
będzie zobowiązany do zwrotu całości środków pieniężnych stanowiących Przedmiot
darowizny wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym zgodnie
z wezwaniem do zwrotu powinien nastąpić zwrot darowizny.
§6

1.

Obdarowany zobowiązuje się do przestrzegania w zakresie działań związanych z realizacją
Przedsięwzięcia standardów etycznych, w szczególności dotyczących konfliktu interesu
rozumianego jako zakaz wykorzystywania Przedmiotu darowizny przy udziale podmiotów lub
osób mających bezpośrednio lub pośrednio interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes
osobisty w realizowanym Przedsięwzięciu, stwarzający zagrożenie dla bezstronności
i niezależności Obdarowanego.

2.

Obdarowany oświadcza i gwarantuje, iż Przedmiot darowizny nie zostanie w całości lub w
części przeznaczony na pokrycie kosztów Przedsięwzięcia w zakresie w jakim dotyczy
wynagrodzenia dla osób lub podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z
Obdarowanym lub osobami wchodzącymi w skład organów Obdarowanego (w tym w
szczególności członkami zarządu, członkami rady nadzorczej, kierownikami oddziału lub
zakładu).
§7
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1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy stanowi jej integralną część.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu przyznawania darowizn przez Fundację JSW oraz przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.

4.

Obdarowany nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, tak
w całości, jak i w części, osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Darczyńcy.

5.

Osobami
do
kontaktu
ze
strony
Fundacji
(koordynator
_____________________ , (adres e-mail: __________________ ).

6.

Osobami do kontaktu ze strony Obdarowanego (koordynator
_______________ , (adres e-mail: __________________ ).

Umowy),

Umowy),

są:

są:

§8
1.

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Darczyńcy.

2.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

DARCZYŃCA:

OBDAROWANY:

Załącznik:
1. Wniosek Obdarowanego z dnia [●];
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