UMOWA DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (osoba fizyczna, spółka cywilna)
zawarta w ……………………………. , dnia …………………………………. pomiędzy:
Fundacją „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibą we Wrocławiu (50-260), ul. Jedności Narodowej 47/47a/49, NIP
894-292-33-64, REGON 020598370, wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287982, reprezentowaną przez Beatę
Hernik-Janiszewską – Wiceprezesa zarządu ds. funduszy
zwaną w dalszej części umowy „Obdarowanej”
a
Panem/Panią ……………………………………………………………………………………….. zamieszkałym/ą w ………………………………………………..
ul ………………………………………………………………… prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą
………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………………………………………..ul.
………….……………………………………………………………………………………, NIP ……………………………… REGON
……………………………………..wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………………………………
pod numerem …………………………… reprezentowanym/ą przez ………………………………………………………………………………………………..
zwanym/ą w dalszej części umowy „Darczyńcą”
§1
1. Darczyńca oświadcza, że zobowiązuje się do regularnego comiesięcznego obdarowywania Obdarowanego kwotą
pieniężną w wysokości ……………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………..), a Obdarowana oświadcza, że
niniejszą darowiznę przyjmuje.
2. Darczyńca zobowiązuje Obdarowaną do przeznaczenia przedmiotu darowizny wyłącznie na realizację celów statutowych
Obdarowanej, które Darczyńcy są znane.
§2
Darczyńca zobowiązuje się do dokonywania comiesięcznych wpłat tytułem Darowizny na rachunek bankowy Obdarowanej o
nr 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 w terminach do 10 dnia każdego miesiąca.
§3
1. Obdarowany oświadcza, iż Darowiznę przeznaczy wyłącznie na realizację swoich celów statutowych.
2. Obdarowany oświadcza, iż posiada status organizacji pożytku publicznego a co za tym idzie, Darczyńca ma prawo, na
zasadach określonych w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych, do odliczenia od
dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania kwoty Darowizny do wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu
Darczyńcy. Powyższe prawo do odliczenia nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego od osób
fizycznych przy zastosowaniu liniowej stawki 19%.
§4
Obdarowana zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z niniejszą darowizną, w tym
kosztów podatków i opłat.
§5
1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1miesiecznego okresu wypowiedzenie.
2. Wypowiedzenie dla swej skuteczności winno zostać wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską i odnosi skutek na
koniec miesiąc kalendarzowego, w którym zostało doręczone.
3. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy i jednym dla Obdarowanej.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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