
UMOWA DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ 

zawarta  

w dniu …………………….… w Lesznie 

pomiędzy: 

…………………………. ………………………………………………………………, 
nr REGON ……………., nr NIP ………………,  wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………. 
w ………………., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS …………….., reprezentowaną przez 

 
   ………………………………………………………………………………………. 
,  zwaną w dalszej części umowy „Darczyńcą” 

a 

Stowarzyszeniem "KOLORY" z siedzibą przy ul. Sebastiana Klonowicza 14/5, 
64-100 Leszno, nr NIP 6972272203, nr REGON 30134283900026, wpisanym do 
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348075, 
reprezentowanym przez  

Sebastiana Wernera 

zwanym w dalszej części umowy „Obdarowanym” 

  

§ 1 

1. Darczyńca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do regularnego 
comiesięcznego przekazywania Obdarowanemu kwoty pieniężnej w wysokości 
…………. zł (słownie: ……………………………………………. złotych 00/100). 

2.   Obdarowany oświadcza, że darowiznę wymienioną w ust. 1 przyjmuje. 



3.  Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do przeznaczenia przedmiotu darowizny 
wyłącznie na realizację celów statutowych Obdarowanego, które są znane Darczyńcy. 

4. Obdarowany oświadcza, iż Darowiznę przeznaczy wyłącznie na realizację swojego 
celu statutowego jakim jest prowadzenie Hospicjum Domowego KOLORY. 

§ 2 

Kwotę wymienioną w § 1 ust. 1 Umowy Darczyńca zobowiązuje się przekazywać na 
rachunek bankowy Obdarowanego w banku: BPH o/Leszno na rachunek  
nr 59 1060 0076 0000 3290 0008 7607  w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca. 

§ 3 

1.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem                        
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. Wypowiedzenie Umowy dla swej skuteczności winno zostać wysłane listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską i odnosi skutek na 
koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało doręczone.  

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 6 



Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
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