Załącznik nr 2 do Regulaminu
WZÓR UMOWY O PRZYZNANIU DAROWIZNY W RAMACH KONKURSU
„BIEDRONKA Z SALAMANDRĄ DLA JEŻY”

UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu ……….. 2022 r. w Poznaniu (dalej jako „Umowa”)
pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, z siedzibą przy ul. Stolarskiej 7/3,
60-788 Poznań, KRS 0000117212, NIP 7781009642, REGON 630192575, reprezentowanym
przez ………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Darczyńcą”,
a
……………………………………………………………………….., z siedzibą przy ……………………………………
………………………………….., KRS: ………………………….., NIP: ………………….., REGON: ……………………,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………..,
Zwan(ą/ym) dalej „Obdarowanym”,
zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobna również „Stroną”,
o treści następującej:
§1
1. Niniejszym Darczyńca nieodpłatnie przenosi własność Przedmiotu darowizny, o którym
mowa w ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na realizację Celu darowizny określonego w § 3
ust. 1 pkt. 1 na Obdarowanego, a Obdarowany Przedmiot darowizny przyjmuje
i oświadcza, że będzie z niego korzystał zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Przedmiotem niniejszej darowizny jest kwota w wysokości …………… zł (słownie:
…………………………………………….. złotych 00/100).
3. Kwota darowizny pochodzi z darowizny przekazanej Darczyńcy przez firmę Jeronimo
Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, kod 62-025 ul. Żniwna 5.
4. Darowizna jest przekazywana na wniosek Obdarowanego, złożony w ramach Konkursu
Grantowego „Biedronka z Salamandrą dla jeży”.
§2
1. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych.
2. Obdarowany oświadcza, że jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych określonych w tej ustawie.

§3
1. Na podstawie art. 893 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) Darczyńca
zobowiązuje Obdarowanego do:
1) przeznaczenia kwoty darowizny na następujący cel główny: ochronę jeży zachodnich
Erinaceus europaeus i wschodnich Erinaceus roumanicus, w ramach realizowanego
przez Obdarowanego projektu …………………tytuł projektu………………………;
2) informowania Darczyńcy w formie e-mailowej o wszelkich zmianach wprowadzanych w
szczegółowym przeznaczeniu kwoty darowizny, o którym mowa w ust. 2 oraz
harmonogramie działań, o którym mowa w ust. 3 (z wyjątkiem dozwolonych zmian, o
których mowa w pkt VII.3 Regulaminu Konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1) oraz
uzyskania aprobaty Darczyńcy dla proponowanych zmian;
3) przedstawienia Darczyńcy sprawozdania z wydatkowania całej darowizny na cele
określone w pkt 1 i ust. 2 w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia projektu,
zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2, zawierającego zestawienie
poniesionych wydatków i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie potwierdzających
je dowodów księgowych.
4) przedstawienia Darczyńcy do 30 czerwca 2022 r., w formie dokumentu Word,
sprawozdania cząstkowego z postępu działań ochronnych, o których mowa w ust. 1,
zawierającego także zestawienie poniesionych kosztów.
5) złożenia Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Z darowizny na cel główny określony w ust. 1 pkt 1 Obdarowany przeznaczy następujące
kwoty na cele szczegółowe:
……… wstawić zgodnie z ostatecznym budżetem projektu…………….
3. Działania realizowane przy wsparciu pochodzącym z darowizny, będą realizowane w
następujących terminach:
………wstawić zgodnie z ostatecznym harmonogramem projektu…………….
4. Obdarowany oświadcza, że cel główny darowizny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi
jeden z celów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Obdarowany oświadcza, że wykorzystanie Przedmiotu darowizny na inne cele, niż
wskazane w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 będzie stanowiło dopuszczenie się przez Obdarowanego
rażącej niewdzięczności wobec Darczyńcy, o której mowa w art. 898 § 1 Kodeksu
cywilnego.
§4
1. Przekazanie kwoty darowizny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Obdarowanego o
nr …………………………………… prowadzony przez bank ……………………… w jednej racie – w
ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy (tu ewentualnie inne zapisy, jeśli przekazanie
całości lub części darowizny będzie uzależnione od uzyskania zezwoleń od organów
ochrony przyrody).
2. Za datę przekazania Przedmiotu darowizny uważa się dzień, w którym Darczyńca zlecił
dokonanie przelewu przez bank.

3. Obdarowany zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych opłat i podatków
związanych z niniejszą Umową, jak i dopełnienia wszelkich innych obowiązków
wynikających z jej zawarcia.
§5
1. Strony są uprawnione do nagłośnienia i informowania w mediach w nieograniczony
sposób i na własny koszt faktu przekazania darowizny na wskazany Cel darowizny, w tym
w szczególności wszystkich informacji podanych w § 1.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje także firmie, o której mowa w § 1 ust. 3.
§6
1. Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w
formie pisemnej przez każdą ze Stron w wypadku rażącego naruszenia obowiązków
Umowy przez drugą Stronę, mimo wezwania Strony naruszającej przez drugą Stronę do
usunięcia naruszeń w terminie 7 dni i bezskutecznym upływie ww. terminu na usunięcie
naruszeń.
2. W wypadku wypowiedzenia Umowy Darczyńca nie jest zobowiązany do dokonania
darowizn na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany jest zobowiązany do zwrotu w terminie
7 dni kwoty z przekazanej już darowizny, która nie została przez niego wykorzystana do
dnia wypowiedzenia, co nie ogranicza prawa Darczyńcy do dochodzenia pozostałej części
kwoty na zasadach wynikających z tej umowy, Regulaminu Konkursu i przepisów prawa.
§7
1. Darczyńca wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku przekazał przed zawarciem Umowy Obdarowanemu informacje
o przetwarzaniu danych osobowych przez Darczyńcę. Informacja ta stanowi Załącznik nr 4.
2. Osobami kontaktowymi w sprawach bieżącej komunikacji w związku z wykonywaniem
Umowy będą:
1) z ramienia Darczyńcy – ………………………………, adres e-mail: ……………………………………,
tel. ……………………………,
2) z ramienia Obdarowanego – ………………………………, adres e-mail:
……………………………………,
tel. …………………………….
§8
1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności do rzetelnego wypełniania zapisów
Umowy i dbania wzajemnie o dobry wizerunek.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami związane z realizacją niniejszej Umowy
Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia
właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę
Darczyńcy.
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Regulamin Konkursu Grantowego „Biedronka z Salamandrą dla jeży”
Załącznik nr 2 – Formularz sprawozdania z realizacji projektu dotowanego w ramach
Konkursu Grantowego „Biedronka z Salamandrą dla jeży”
Załącznik nr 3 – Oświadczenie do umowy darowizny z dnia …………………. 2022 r.
Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Darczyńcę

...….............................
Darczyńca

...….............................
Obdarowany

Załącznik nr 3 do Umowy
Oświadczenie do Umowy darowizny z …………… 2021 r.

…………………………………………………… z siedzibą przy …………………………………………………… (dalej
jako: „Obdarowany”) w związku z przekazaną przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” (dalej jako: „Darczyńca”) darowizną, niniejszym składa Darczyńcy
oświadczenia o poniższej treści.
1. Status organizacji
Na dzień przekazania darowizny Obdarowany jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2
lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
realizującą cele, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Prowadzenie zastrzeżonej ustawowo działalności gospodarczej
Na dzień przekazania darowizny Obdarowany nie prowadzi działalności gospodarczej
polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o
zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych
metali lub handlu tymi wyrobami.
3. Oświadczenie o przyjęciu darowizny
Obdarowany oświadcza, iż przyjmuje darowiznę w kwocie ………………,00 PLN
4. Przeznaczenie darowizny
Obdarowany oświadcza, iż przeznacza otrzymaną darowiznę wyłącznie na cele określone w
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Rozliczenie darowizny
Obdarowany zobowiązuje się, że dokona rozliczenia otrzymanej darowizny, w tym
przedstawi stosowne informacje i zeznania właściwym podmiotom na zasadach i w
terminach przewidzianych przepisami prawa.
W imieniu Obdarowanego

Załącznik nr 4 do Umowy
Klauzula informacyjna RODO do Umowy darowizny z ………… 2022 r.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
- administratorem danych osobowych podanych przez Obdarowanego w związku z Umową
darowizny jest PTOP „Salamandra” (adres siedziby podany w umowie);
- dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit. b
ww. rozporządzenia;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych
uniemożliwi zawarcie umowy;
- dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie do czasu upływu
okresu wymagalności roszczeń związanych z umową, wynikających z Kodeksu cywilnego
oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków
podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych – po upływie tego
okresu dane osobowe zostaną usunięte;
- Obdarowanemu przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych oraz ich
sprostowania;
- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych
danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, takim jak Urząd Skarbowy, ZUS,
Bank, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe etc.,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną) oraz podmiotom
świadczącym usługi na rzecz PTOP „Salamandra”, w tym dostarczającym przesyłki
kurierskie i pocztę, podmiotom dostarczającym oprogramowania komputerowe lub
świadczącym usługi serwisowe dla oprogramowania komputerowego;
- Obdarowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza
przepisy RODO;
- dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy,
a ich przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Obdarowany: ……………………………………………………
Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z powyższymi informacjami.

……..………………………………………
podpis osoby lub osób
reprezentujących
Obdarowanego

