UMOWA DAROWIZNY numer/P-R/2019
(dalej zwana „Umową”)
zawarta w Warszawie, w dniu ………….. 2019 r.
Strony Umowy:
Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej
Adres: ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
KRS 0000345434; Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
NIP 113-279-19-96,
Reprezentacja:
Eliza Dzwonkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji
dalej „Fundacja” lub „Strona”,
a
Nazwa organizacji
Adres: pełny adres organizacji
numer rejestrowy KRS lub innego rejestru; nazwa rejestru
NIP numer NIP,
Reprezentacja:
Imię i Nazwisko – Funkcja
dalej „Obdarowany” lub „Strona”,
łącznie zwani „Stronami”, zaś z osobna „Strona”.

PREAMBUŁA
W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019, Fundacja LOTTO im. Haliny
Konopackiej, ogłosiła i rozstrzygnęła konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit
chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa
Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań
Śląskich (zwany dalej „Konkursem”), którego jednym ze zwycięzców uznała Obdarowanego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Fundacja przyznaje Obdarowanemu, a Obdarowany przyjmuje na warunkach określonych w Umowie
darowiznę w wysokości kwota zł (słownie: kwota słownie), zwaną dalej „Darowizną”.

2.

Fundacja zobowiązuje Obdarowanego do przeznaczenia Darowizny na realizację projektu pn. Nazwa projektu
(zwanego dalej: „Projektem”) i do udokumentowania wydatków związanych z jego organizacją, zgodnie
z § 4 Umowy.

3.

Darowiznę przyznaje się wyłącznie na realizację zadań związanych z Projektem, będących zadaniami
mieszczącymi się w sferze pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy o Działalności Pożytku
Publicznego i Wolontariacie.

§2
SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY DAROWIZNY
1.

Kwota Darowizny zostanie wypłacona Obdarowanemu jednorazowo w terminie do 14 dni od podpisania
Umowy.

2.

Darowizna zostanie przekazana do Banku na wskazany przez Obdarowanego rachunek bankowy o nr numer
rachunku bankowego.
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3.

Obdarowany oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 powyżej rachunku bankowego i
zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania
ostatecznych rozliczeń z Fundacją, wynikających z Umowy.
§3
PRZEZNACZENIE DAROWIZNY

1.

Wszelkie środki dostępne w ramach Darowizny i niniejszej Umowy mogą być użyte wyłącznie na
sfinansowanie Projektu. Podstawą wydatkowania środków w ramach Umowy jest Budżet projektu ujęty we
Wniosku, złożonym przez Obdarowanego w ramach Konkursu.

2.

Obdarowany ma prawo dokonać, bez zgody Zarządu Fundacji, przesunięć pomiędzy poszczególnymi
pozycjami w kosztorysie Projektu na poziomie nie przekraczającymi 15%.

3.

Środki pieniężne w ramach Darowizny, które nie zostaną wykorzystane w związku z realizacją Projektu,
podlegają zwrotowi, w ciągu 14 dni od daty powiadomienia na piśmie Obdarowanego przez Fundację.
Niewykorzystane środki należy zwrócić na rachunek bankowy Fundacji wskazany w piśmie. Po upływie
wskazanego w piśmie terminu naliczane będą odsetki ustawowe.
§4
RAPORTOWANIE I KONTROLA WYDATKOWANIA UDZIELONEJ DAROWIZNY

1. Obdarowany jest odpowiedzialny za pełne i przejrzyste rozliczenie przyznanej Darowizny. Obdarowany jest w
szczególności zobowiązany do prowadzenia przejrzystej ewidencji księgowej dotyczącej Projektu. Zapisy
księgowe powinny odzwierciedlać aktualne koszty dotyczące realizacji Projektu z podziałem na koszty
finansowane ze środków Darowizny i koszty pozostałe. Cała dokumentacja księgowa powinna być
przechowywana przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację
niniejszej Umowy.
2. Obdarowany zobowiązuje się do złożenia Fundacji końcowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z
realizacji Projektu (dalej: „Sprawozdanie”) w formie pisemnej, poprzez system informatyczny zamieszczonego
na stronie http://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/ Sprawozdanie należy złożyć najpóźniej 30 dni od daty
zakończenia Projektu. Fundacja ma prawo żądać wszelkich wyjaśnień i uzupełnień w zakresie sporządzonego
przez Obdarowanego Sprawozdania.
3. Fundacja ma prawo w każdym czasie dokonywać, przez upoważnionego przedstawiciela, monitoringu na
miejscu, mającego na celu kontrolę sposobu realizacji Projektu i wydatkowania środków Darowizny.
Obdarowany jest zobowiązany umożliwić Fundacji przeprowadzenie monitoringu, a także zapewnić obecność
w trakcie monitoringu osoby kierującej Projektem i odpowiadającej za finanse Obdarowanego.
4. Obdarowany jest zobowiązany udostępnić upoważnionym przedstawicielom Fundacji wszelkie dokumenty i
księgi rachunkowe związane z realizacją Projektu.
5. O wynikach monitoringu, o którym mowa w ust. 3 Fundacja poinformuje Obdarowanego, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich wdrożenie.
6. Obdarowany jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o
których mowa w ust.5, do ich wykonania i powiadomienia o tym Fundacji.

§5
POUFNOŚĆ I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
1. W czasie trwania Umowy oraz przez okres 2 (dwóch) lat od zakończenia realizacji niniejszej Umowy,
Obdarowany zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz nie ujawniać ani nie
przekazywać bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji treści Umowy, jak również dokumentów przekazywanych
Obdarowanemu przez Fundację, niezależnie od formy uzyskania, nośnika i źródła tych informacji, zwanych
dalej “Informacjami Poufnymi”, z zastrzeżeniem §6 i §7 Umowy.
2. Zobowiązanie określone w ust. 1 nie dotyczy Informacji Poufnych, które są powszechnie znane lub dostępne
publicznie bez naruszenia Umowy lub przypadku ujawnienia informacji Poufnych uprawnionemu organowi lub
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osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa, a także gdy odrębne zapisy Umowy
stanowią inaczej.
3. Jeżeli Fundacja lub Obdarowany przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
§6
UPRAWNIENIA INFORMACYJNE OBDAROWANRGO
1. Obdarowany ma prawo do informowania, że Projekt jest finansowany/współfinansowany z Darowizny
otrzymanej od Fundacji, w ramach Konkursu grantowego „Patroni Roku”.
2.

Przy realizacji Projektu Obdarowany:
a) zobowiązuje się do określania Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej mianem „darczyńcy” lub
„Partnera”,
b) zobowiązuje się nie posługiwać określeniem „sponsor” w stosunku do Fundacji LOTTO im. Haliny
Konopackiej,
c) nie jest uprawiony do używania znaków towarowych Totalizatora Sportowego sp. z o.o. lub innych
oznaczeń indywidualizujących ww. spółkę, w szczególności oznaczenia LOTTO w wersji słowno-graficznej i
słownej ani oznaczeń podobnych.
§7
UPRAWNIENIA INFORMACYJNE FUNDACJI

Obdarowany upoważnia Fundację do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie
oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Obdarowanego, przedmiotu i celu, na który przyznano środki
Darowizny, oraz informacji o wysokości Darowizny.
§8
ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Obdarowany:
a) wykorzysta w całości lub w części środki pochodzące z Darowizny niezgodnie z przeznaczeniem lub bez
zachowania określonych w Umowie procedur;
b) nie złoży w terminie Sprawozdań, o których mowa w § 4 Umowy;
c) nie podda się monitoringowi, o którym mowa w § 4 Umowy lub nie zastosuje się do zaleceń i wskazówek
pomonitoringowych, o których mowa w § 4 Umowy;
d) nie rozpocznie lub nie zakończy Projektu w określonym w Umowie terminie;
e) odstąpi od realizacji Projektu;
f) przekaże środki Darowizny osobie trzeciej niezgodnie z Umową;
g) straci wiarygodność lub/i zdolność do realizacji Projektu;
h) w jakikolwiek inny sposób rażąco naruszy warunki Umowy.
2. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniającej rozwiązanie Umowy, Fundacja może wyznaczyć drugiej
Stronie
dodatkowy
termin
do
usunięcia
zaistniałych
nieprawidłowości,
a po jego bezskutecznym upływie rozwiązać Umowę.
3. Rozwiązanie następuje w drodze pisemnego oświadczenia.
4. W razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w ust. 1 powyżej, środki Darowizny wydatkowanej
niezgodnie z przeznaczeniem i środki Darowizny, które nie zostały wykorzystane do dnia doręczenia
Obdarowanemu pisma o rozwiązaniu Umowy, podlegają zwrotowi na rachunek Fundacji w terminie 14 dni od
otrzymania przez Obdarowanego pisma o rozwiązaniu Umowy. Po upływie tego terminu naliczane będą
odsetki ustawowe.
5. W razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w ust. 1 powyżej, Fundacja może żądać od
Obdarowanego zwrotu wszystkich środków przekazanych Obdarowanemu na realizację Projektu. Środki te
podlegają zwrotowi na rachunek Fundacji w terminie 14 dni od otrzymania przez Obdarowanego pisemnego
wezwania do ich zwrotu. Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe.
6. Obdarowany zobowiązuje się zawiadomić Fundację o zaistnieniu każdej okoliczności, o której mowa w ust. 1
powyżej, w terminie 3 dni od jej zaistnienia lub od otrzymania o niej wiadomości.
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7. W przypadku, gdy Umowa nie zostanie rozwiązana wcześniej z powodu okoliczności wymienionych w ust. 1
powyżej, Umowa rozwiązuje się, gdy Projekt zostanie zrealizowany i Fundacja zaakceptuje ostateczne
rozliczenie Obdarowanego.
§9
DANE OSOBOWE
1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja LOTTO im Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie, ul.
Targowa 25, z którą kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
fundacja@fundacjalotto.pl
2. Dane osobowe w postaci osób uprawionych do reprezentowania Obdarowanego i uprawnionych do
wykonywania Umowy w jego imieniu będą wykorzystywane do celów związanych z wykonaniem Umowy, a
także w celach archiwizacyjnych i informacyjnych. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 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 („RODO”).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy. Osoby, których dane
dotyczą mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania
ich
przeniesienia,
a
także
do
cofnięcia
zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą przysługuje skarga
do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
4. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane: dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje
Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym oraz firmom audytorskim, ubezpieczycielowi, podmiotom
oferującym usługi szkoleniowe, Klientom oraz potencjalnym Klientom Administratora, upoważnionym
podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy oraz okres umożliwiający ochronę roszczeń na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obdarowany zobowiązuje się do przestrzegania w działalności związanej z wykorzystaniem środków Darowizny
standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dotyczących konfliktu interesu, rozumianego jako
zakaz przeznaczenia środków Darowizny podmiotom lub osobom, bezpośrednio lub pośrednio, mającym
interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, postrzegany jako zagrażający bezstronności
i niezależności w związku z wykorzystaniem środków Darowizny.
2. Obdarowany zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Fundacji wszelkich informacji o zmianach
stanu faktycznego i prawnego dotyczącego Obdarowanego, a w szczególności o zmianach: nazwy, władz,
zakresu działania, danych kontaktowych i rachunku bankowego, terminu realizacji Projektu.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji w czasie wykonywania Umowy są:
Imię i Nazwisko (e-mail: adres e-mail, tel. numer telefonu) lub inne osoby upoważnione przez Fundację na
piśmie.
4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Obdarowanego w czasie wykonywania Umowy są:
Imię i Nazwisko (e-mail: adres e-mail, tel. numer telefonu) lub inne osoby upoważnione przez Obdarowanego
na piśmie.
5. Osoby wymienione w ust. 3 i 4 powyżej są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
informacji oraz podejmowania innych działań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
6. W sytuacji zaistnienia konfliktu pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację Projektu, Obdarowany
zobowiązuje się do jego polubownego rozwiązania, mając na uwadze dobro Projektu i jego beneficjentów.
Fundacja
może
zaproponować
Obdarowanemu
skorzystanie
z mediacji i Obdarowany jest zobowiązany współpracować przy tym procesie z Fundacją. Spory, które nie
zostaną rozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Fundacji
7. Obdarowany nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy ani w całości, ani w części,
osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji.
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8. Za zobowiązania osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze Stron w związku z realizacją Projektu druga Strona
nie ponosi odpowiedzialności.
9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Poniższe Załączniki stanowią integralną część Umowy:

Ze strony Fundacji:

Ze strony Obdarowanego:
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