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UMOWA DAROWIZNY RZECZOWEJ 

w ramach programu „ROWEROWA ODNOWA – dla Weterana”  

nr …./…../2020 

 

zawarta w dniu …………… 2020 roku w Warszawie, 

zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 

Fundacją Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 4a, 00-497 

Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000667056, NIP: 7010673508, REGON: 366770823, reprezentowaną przez: 

Ilonę Kachniarz – Prezes Zarządu, 

zwaną dalej „Fundacją” lub „Darczyńcą”, 

a  

………………………….. zamieszkałą/ym w …………………, (kod pocz. …..-…….), przy ul. 

………………….. 13/2, o numerze PESEL ………………., legitymującą/ym się dowodem 

osobistym nr ………………………. wydanym przez ……………………………………… 

zwaną/ym dalej „Obdarowanym”,  

 

zwanymi dalej także łącznie „Stronami” lub rozłącznie „Stroną”,  

 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Fundacja oświadcza, że przedmiotem darowizny jest sprzęt sportowo-rehabilitacyjny  

w postaci roweru ze wspomaganiem elektrycznym/roweru rekreacyjnego/ergometru 

wioślarskiego o wartości ………………………. złotych (słownie: 

…………………………..złotych) (dalej: ,,Darowizna’’ lub ,,Przedmiot Darowizny’’). 

2. Fundacja oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Darowizny, o którym mowa w ust. 

1 powyżej oraz, że jest on wolny od jakichkolwiek długów, obciążeń i praw osób trzecich, 

a także nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Fundacja oświadcza, że przekazuje na własność Obdarowanego opisaną w ust. 1 

powyżej Darowiznę, a Obdarowany oświadcza, że niniejszą Darowiznę przyjmuje. 
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4. Obdarowany przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Darowizna jest udzielana  

w ramach realizacji działań statutowych Fundacji określonych m.in. w § 5 ust. 1 lit. f 

Statutu „pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych  

w służbie” oraz w § 5 ust. 1 lit. m Statutu „wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej”. 

5. Obdarowany zobowiązuje się do wykorzystania Darowizny do sportu i rekreacji,  

a przede wszystkim rehabilitacji ruchowej oraz jej serwisowania i naprawy na własny 

koszt przez okres co najmniej 5 lat bez możliwości jej odsprzedaży.  

6. Darczyńca zastrzega sobie prawo kontroli czy Obdarowany posiada Przedmiot 

Darowizny w terminie 5 lat od dnia podpisania Umowy. 

7. Kontrola, o której mowa w ust. 6 powyżej, może polegać w szczególności na: 

a) wizycie u Obdarowanego; 

b) weryfikacji za pomocą dokumentacji zdjęciowej otrzymanej drogą elektroniczną. 

 

§ 2 

1. Darowizna zostanie przekazana Obdarowanemu w terminie 30 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy przez obie Strony, wraz z jednoczesnym podpisaniem Protokołu 

przekazania, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny Przedmiotu Darowizny jest mu znany i że 

przyjmuje ją w takim stanie, w jakim się ona znajduje na dzień przejęcia oraz zrzeka się 

w stosunku do Fundacji ewentualnych roszczeń z tytułu wad Darowizny. Powyższe 

postanowienie nie znajduje zastosowania względem wad ukrytych, o których 

Obdarowany nie wiedział i mimo dołożenia należytej staranności nie mógł się 

dowiedzieć. 

3. Fundacja, zgodnie z art. 893 Kodeksu cywilnego, nakłada na Obdarowanego 

obowiązek oznaczonego działania polegającego na publicznym informowaniu  

o wsparciu udzielonym przez Organizatorów Programu „Rowerowa Odnowa – dla 

Weterana” - Fundacji i Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza 

Granicami Kraju oraz poprzez oznakowanie sprzętu logotypami Organizatorów 

Programu w związku z przyznaną Darowizną. 

4. Fundacja udziela zgody Obdarowanemu na korzystanie z logotypów Organizatorów 

Programu „Rowerowa Odnowa – dla Weterana” - Fundacji  Stowarzyszenia Rannych  

i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju w zakresie wykorzystania 

Darowizny opisanej w § 1 ust. 1 Umowy oraz realizacji obowiązku przewidzianego  

w ust. 3 powyżej.  
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5. Obdarowany udziela zgody na wykorzystanie przez Fundację i Stowarzyszenie 

Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju w celach informacyjno-

promocyjnych przekazanych przez siebie zdjęć i materiałów dotyczących wykorzystania 

Darowizny.   

 

§ 3 

1. Fundacji przysługuje prawo odwołania Darowizny w całości, jeżeli poweźmie informację, 

iż Obdarowany uchybił zapisom § 1 ust. 5 Umowy i odsprzedał Darowiznę przed 

upływem 5 lat od daty podpisania niniejszej umowy. 

2. W przypadku odwołania Darowizny, Obdarowany zobowiązany jest do zwrotu wartości 

Darowizny, w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odwołaniu Darowizny. 

 

§ 4 

1. W celu usprawnienia współpracy w ramach niniejszej Umowy, Strony wskazują osoby 

odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie Umowy oraz czuwanie nad właściwą 

realizacją jej postanowień: 

1) Ze strony Obdarowanego: ……………………………, 

tel.  …………………………………., e-mail: .............................................................  

2) Ze strony Fundacji: Karina Chabowska, tel. 603 992 538, e-mail: 

karina.chabowska@pgzsa.pl 

2. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1 powyżej, nie stanowi zmiany Umowy. Wymaga 

jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Przez pisemne powiadomienie 

rozumie się także wysłanie informacji na adres e-mail, wskazany w ust. 1. 

 

§ 5 

1. Fundacja oświadcza, że wraz z zawarciem niniejszej Umowy niezbędne jest pozyskanie 

i przetwarzanie danych osobowych Obdarowanego w postaci: 

a. imienia i nazwiska, 

b. daty i miejsca urodzenia, 

c. nr PESEL, 

f. adresu zamieszkania, 

g. numeru telefonu kontaktowego i adresu mailowego, 

i. nr dowodu osobistego, 

j. informacji odnośnie stanu zdrowia i podjętego leczenia oraz jego wyników 

(czyli danych szczególnych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO) 

w celu realizacji niniejszej Umowy.  

mailto:m.kolczynska@dorastajznami.org
mailto:karina.chabowska@pgzsa.pl
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2. Obdarowany oświadcza, że wyraził dobrowolną zgodę na przetwarzanie wymienionych  

w ust. 1 danych osobowych. Treść zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Fundacja jako administrator danych osobowych Obdarowanego podczas pozyskania 

danych osobowych, o których mowa ust. 1 podała Obdarowanemu informacje związane  

4. z przetwarzaniem jego danych osobowych, a Obdarowany oświadcza, iż informacje te 

przyjął. Treść informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

5. Fundacja oświadcza, iż dane osobowe Obdarowanego będą przetwarzane zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 Nr 119, str. 1), oraz  

z przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych 

 

§ 6 

Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania Darowizny od Fundacji 

pokrywa Obdarowany. 

§ 7 

Obdarowany zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej 

zgody Fundacji treści Umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów, dotyczących 

Fundacji uzyskanych przy realizacji Umowy, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz z wyjątkiem 

sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Umowy. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami powstałe w związku z Umową, których nie można 

rozstrzygnąć w drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny dla siedziby Fundacji w Warszawie (ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa). 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

W imieniu Fundacji:      W imieniu Obdarowanego: 

 

______________________    ______________________ 
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Załącznik:  

1. Wzór protokołu przekazania i odbioru Darowizny 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

3. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych  
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Załącznik nr 1 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU DAROWIZNY 

 

Darczyńca: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej 

Obdarowany: ……………………………………………………  

 

Darowizna rzeczowa w ramach programu „ROWEROWA ODNOWA – dla Weterana”  

 

W dniu dzisiejszym, tj. …… dokonano przekazania i odbioru Darowizny , 

tj………………………..……………………………………………………………………, która 

jest przedmiotem Umowy Darowizny rzeczowej nr ……… z dnia …………….  

 

 

W imieniu Darczyńcy:     W imieniu Obdarowanego: 

 

___________________     ______________________ 

 

___________________      

 


