
 

 

Umowa o darowiznę rzeczową 
 

zawarta w Olsztynie w dniu …………………… r. pomiędzy: 

Fundacją na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED z siedzibą w Olsztynie 10-575  

Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 000327624, 

posiadającą REGON: 141803965, NIP: 5213523285, zwaną w dalszej części Darczyńcą,  

reprezentowaną przez Małgorzatę Fuksiewicz - Prezesa Zarządu 

a 

…………………………………………………………………. zamieszkałym w ……………………………………………………………,  

………………………………………………………., posiadającym nr PESEL ………………………………………………, zwanym 

dalej Obdarowanym, 

§ 1 

Umowa dotyczy darowizny rzeczowej przekazanej Obdarowanemu w ramach programu „Wsparcie 

dla edukacji” zgodnie z jego Regulaminem. Kwota darowizny ma na celu wsparcie rozwoju edukacji 

dziecka Obdarowanego. 

1. Darczyńca oświadcza, że przekazuje Obdarowanemu ………………………………………………..………………… 

o wartości  …………………. (słownie: ………………………………….. 00/100) zł, a Obdarowany oświadcza, 

że niniejszą darowiznę przyjmuje. 

2. Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do przeznaczenia przedmiotu darowizny na rozwój 

edukacji dzieci Obdarowanego 

§ 2 

1. Wydanie przedmiotu darowizny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy na 

podstawie protokołu odbioru. 

2. Darczyńca zapewnia, że urządzenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie nowe, 

wolne od wad prawnych i fizycznych oraz są zgodne z zaleceniami, normami  

i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Darczyńca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres wskazany przez 

producenta, liczony od dnia odbioru darowizny rzeczowej, potwierdzonego protokołem odbioru.  

4. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego 

lub niewłaściwego działania lub niespełniającego określonej funkcjonalności.  



 

 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz innych uszkodzeń wynikających  

z użytkowania darowizny rzeczowej niezgodnie z dołączoną przez producenta instrukcją obsługi. 

§ 3 

1. Obdarowany przedłoży Darczyńcy pisemne oświadczenie o sposobie wykorzystania darowizny 

rzeczowej przez Obdarowanego zgodnego z celem darowizny w terminie nie później niż trzy 

miesiące od podpisania niniejszej umowy. 

2. Jeśli Obdarowany przekazaną mu na podstawie niniejszej umowy darowiznę rzeczową pieniężną 

przeznaczy na inny cel, nie określony w §1 niniejszej umowy bądź nie przedłoży powyższego 

oświadczenia, Darczyńca odwoła darowiznę i Szkoła będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanej 

darowizny w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia bądź braku darowizny rzeczowej 

Szkoła będzie zobowiązana do przekazania Fundacji ekwiwalentu pieniężnego równoważnemu 

wartości darowizny. 

§ 4 

Zmiany umowy pod rygorem nieważności powinny nastąpić w formie pisemnej. 

§ 5 

Podpisana umowa poświadcza zapoznanie się Obdarowanego z regulaminem programu „Wsparcie 

dla edukacji” i akceptację jego postanowień (dostępny na stronie Fundacji FRRED: 

http://www.frred.eu/kontentzawartosc/uploads/2019/04/Regulamin-programu-wsparcia.pdf) . 

§ 6 

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 jest Administratorem Danych 

Osobowych Obdarowanego na podstawie dobrowolnie podpisanej przez Obdarowanego „Zgody na 

przetwarzanie danych osobowych” (Załącznik nr 1). 

§ 7 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Obdarowanego 

i Fundacji. 

 

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

              Darczyńca          Obdarowany 


