
UMOWA DAROWIZNY  

w Warszawie dniu …………………….. pomiędzy: 

………………………………………………… z siedzibą w ……………………., przy ul. 

…………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………………, 

KRS……………………..:, NIP ………………………., reprezentowaną przez  

- …………………………………  

- ………………………………….. 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy  „Darczyńcą” 

 

a  

 

Stowarzyszeniem Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie,                           

przy ulicy Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

oraz       do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy                       dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000204939 (odpis z KRS stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),                            NIP: 

954-21-39-638, reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: 

- ………………………………………………….,  

- …………………………………………………..  

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Obdarowanym” 

   

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a osobno również „Stroną” 

 

Strony zawierają Umowę o następującej treści. 

 

 

§ 1 

Darczyńca darowuje Obdarowanemu, a Obdarowany przyjmuje od Darczyńcy darowiznę 

pieniężną w wysokości …………………… zł (słownie:  …………………………….złotych 

00/100) netto („Przedmiot Darowizny”) Darowizna pieniężna zostanie przekazana na cele 

statutowe AISN PTK. Kopia statutu Obdarowanego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy. 

 

 

§ 2 

1. Przekazanie Przedmiotu Darowizny nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy 

Obdarowanego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 03 1050 1025 1000 

0022 9329 3144 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zawarcia niniejszej   umowy. 

2.   Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem dokonania przekazania Przedmiotu Darowizny 

na rachunek bankowy Obdarowanego w sposób opisany w ustępie poprzedzającym 

przekazanie Przedmiotu Darowizny. 

 

 

§ 3 

1. Obdarowany zawierając niniejszą umowę zobowiązuje się do przeznaczenia Przedmiotu 

Darowizny w całości na cele określone w § 1 niniejszej umowy. 

2. Darczyńca ma prawo żądać od Obdarowanego informacji i danych potwierdzających 

wykorzystanie Przedmiotu Darowizny zgodnie celami określonymi w § 1 niniejszej umowy. 



3. Wykorzystanie Przedmiotu Darowizny niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa      w 

§ 1 niniejszej Umowy spowoduje obowiązek zwrotu przez Obdarowanego Przedmiotu 

Darowizny Darczyńcy.  

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu, 

pod rygorem nieważności.   

2. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza umowa w części lub w całości jest nieskuteczna 

prawnie z jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej 

treści, by nieskuteczność ową usunąć.  

3. Jeżeli w czasie trwania niniejszej umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie trwania 

niniejszej umowy zmieni się w ten sposób, iż znaczenie, jakie Strony nadały poszczególnym 

postanowieniom niniejszej umowy, zmieni się, a z przepisów prawa będzie wynikało, iż 

nowy stan prawny ma zastosowanie do stosunków prawnych regulowanych niniejszą 

umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany całości lub części niniejszej umowy 

tak, aby przywrócić jej pierwotne znaczenie. 

 

§ 5 

Wszelkie spory, jakie powstać mogą na tle niniejszej umowy, poddane zostają, wolą Stron, pod 

rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla siedziby Darczyńcy. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Obdarowany zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z 

zawarciem niniejszej umowy, w tym w szczególności należności publicznoprawnych.  

 

§ 8 

Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 9 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

       

               Darczyńca                      Obdarowany 

                                                    

.....................................................                                    .................................................... 

             

                

   

 

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

 

    
         pieczęć                pieczęć 


