
REGULAMIN UDZIELANIA DAROWIZN 

W FUNDACJI Z SERCA DLA SERCA 

§ 1  

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin udzielania darowizn w Fundacji Z Serca Dla Serca zwany dalej 

Regulaminem, obowiązuje Fundację oraz Wnioskodawcę.  

2. Darowizna w rozumieniu niniejszego regulaminu jest to świadczenie finansowe lub rzeczowe  

przekazywane przez Fundację. 

3. Wnioskodawca w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba, składająca wniosek z prośbą  

o udzielenie darowizny. 

4. Fundacja w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Fundacja Z Serca dla Serca z siedzibą  

w Kępiu Zaleszańskim, ul. Św. Jana Pawła II 7,  37-415 Zaleszany, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem:  0000493807, NIP:8652559648, REGON: 181065594. 

5. Obdarowany w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Wnioskodawca, któremu została 

przydzielona i przekazana pomoc w formie Darowizny, na postawie Umowy darowizny. 

6. Umowa darowizny to umowa darowizny w rozumieniu Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 

r. 

7. W przypadku świadczenia finansowego, Darowizna jest przyznawana w formie pieniężnej,  

w walucie polskiej (złotówki), w przypadku darowizny rzeczowej jej wartość określana  

w walucie polskiej (złotówki) 

8. O przyznanie Darowizny na podstawie odpowiedniego wniosku mogą starać się osoby fizyczne 

i prawne.  

9. Niezależnie od form pomocy, wszystkie opłaty, koszty, podatki obciążają strony Umowy 

darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Dokumentacja dotycząca udzielania pomocy jest prowadzona i przechowywana w Fundacji 

przez okres 24 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia 

stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu 

§ 2Zasady przyznawania darowizn 

1. Fundacja przyznaje i przekazuje Darowizny na działania będące realizacją celów statutowych 

Fundacji, w szczególności na wsparcie finansowe i rzeczowe osób znajdujących się trudnej 

sytuacji życiowej, z uwzględnieniem osób zmagających się z chorobą nowotworową –  

w ramach działalności charytatywnej, aby poprawić sytuację materialną i życiową w.w. osób. 

2. Wnioskodawca składa wypełniony wniosek w formie papierowej na adres Fundacji: 

Fundacja Z Serca Dla Serca 

ul. Jana Pawła II 7 

37-415 Kępie Zaleszańskie 

lub zeskanowane dokumenty na adres: kontakt@zsercadlaserca.org 

3. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia jest równoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4. Fundacja rozpatrując wniosek o udzielenie Darowizny finansowej lub rzeczowej przy jego 

ocenie bierze pod uwagę: 

 Kolejność zgłoszeń, 

mailto:kontakt@zsercadlaserca.org


 Stopień trudności sytuacji finansowej Wnioskodawcy 

 Stopień trudności Wnioskodawcy w znalezieniu alternatywnych źródeł pomocy 

finansowej 

 Wartość merytoryczną działania Wnioskodawcy 

 Możliwości finansowe Fundacji w udzieleniu Darowizny 

Ponadto w przypadku wniosku o Darowiznę rzeczową pod uwagę będzie brane uzasadnienie zakupu 

danej rzeczy, stanowiącej przedmiot Darowizny. 

5. Wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji w okresie do 30 dni od dnia wpłynięcia 

prawidłowo uzupełnionego wniosku. W przypadku błędnie uzupełnionego wniosku Fundacja 

wniosek odrzuci lub poprosi o jego uzupełnienie.  

6. Zarząd Fundacji poinformuje Wnioskodawcę o decyzji w sprawie przyznania darowizny  

w formie listu drogą pocztową.  

7. Zarząd Fundacji ma prawo przyznać wsparcie finansowe w wysokości niższej niż kwota, o którą 

ubiega się Wnioskodawca. 

 

§ 3 

Obowiązki Obdarowanego 

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Zarząd Fundacji informuje Wnioskodawcę  

o przyznaniu pomocy. Wraz z informacją, przesyła Umowę darowizny w 2 egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

2. W przypadku Darowizny pieniężnej przyznana kwota, zostaje przekazana na wskazany przez 

Obdarowanego numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia do Fundacji 

podpisanych Umów darowizny. 

3. Obdarowany zobowiązany jest do rozliczenia kwoty przyznanej i przekazanej Darowizny 

poprzez udokumentowanie wydatków na podstawie załącznika nr 2 do Regulaminu,  

w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. W przypadku darowizny rzeczowej, Obdarowany dokonuje samodzielnie zakupu przedmiotu 

Darowizny, dostarczając do Fundacji fakturę zakupu z danymi Fundacji, jako nabywcy.  

W szczególnych przypadkach Fundacja może sama dokonać zakupu rzeczy będącej 

przedmiotem Darowizny rzeczowej. 

5. Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie skutkuje 

cofnięciem przyznanej przez Fundację Darowizny, oraz negatywną decyzją o udzielenie 

Darowizny w przyszłości.  

6. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może zwolnić z obowiązku rozliczenia się  

z Darowizny. Jednak fakt ten należy odnotować w Umowie darowizny.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany Regulaminu każdorazowo wymagają zgody Zarządu Fundacji. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego 

Regulaminu Fundacja zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa Zarządu  

 

Kępie, dnia 14/08/2020 r.  


