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Umowa darowizny pieniężnej 

 

Zawarta w dniu ………………………………………………………. w  ……………………………….………………… 

pomiędzy 

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

z siedzibą w …………………..………………, ul. ……………………………………………………………, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………..……………………….., o kapitale 

zakładowym w wysokości ……………………..….…………, NIP……………………...……….…….,  

REGON ………………………………….………, którą reprezentują:  

…………………………..………………………………………..  

…………………………………………………………………….  

zwaną dalej „Darczyńcą”, 

a   

Stowarzyszeniem Rodzin Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi „Mniej Więcej”, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod nr 

KRS 0000365581, REGON: 100955500, NIP: 9471972931 z siedzibą w Łodzi,   

ul. Plantowa 7, reprezentowanym przez: 

1.  Prezesa Zarządu Katarzynę Presler, 

2.  Sekretarza-Skarbnika Zarządu Alicję Kniewską, 

zwanym dalej: „Obdarowanym”. 

 

§ 1 

1. Darczyńca oświadcza, że kosztem swego majątku przekazuje na rzecz Obdarowanego 

darowiznę w wysokości ……………..……….. zł (słownie zł ……………………………………………… 

…………………………………………………………….……….). 

2. Darowizna, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przeznaczona jest na cele 

statutowe Obdarowanego, czyli m.in.:   na wszechstronne działania na rzecz poprawy 
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zdrowia i jakości życia, realizację potrzeb edukacyjnych i społecznych dzieci  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na działania integracyjne, przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej dzieci niepełnosprawnych, wspieranie rodzin dzieci 

niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, udziału w kulturze, 

rekreacji i integracji ze środowiskiem. 

3. Obdarowany darowiznę przyjmuje i oświadcza, że przeznaczy ją w pełnej kwocie na 

cele określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 2 

1. Przedmiot darowizny zostanie wydany Obdarowanemu przelewem w ciągu 14 dni  

od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy Obdarowanego 

prowadzony przez bank BGŻ S.A. o numerze: 09 2030 0045 1110 0000 0348 5250. 

2. Strony ustalają niniejszym, że dowodem wydania przedmiotu darowizny będzie 

potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Darczyńcy. 

3. Obdarowany zobowiązuje się na wyraźne życzenie Darczyńcy przedstawić pisemną 

informację o sposobie wykorzystania przedmiotu darowizny. 

 

§ 3 

1. Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Darczyńca. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

 

                      Darczyńca         Obdarowany 
 


