
 

 

Umowa Użyczenia Nr UU/ ..................................................................... 

zawarta dnia ............................................................................................... pomiędzy: 

 
Fundacją Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM z siedzibą w Łodzi przy ul Chałasińskiego 11, 
92- 751 Łódź, posiadającą status organizacji pożytku publicznego i wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000199423  Regon 472053752, zwaną dalej Użyczającym, 
reprezentowaną przez Wiceprezesa Fundacji Zdzisława Brewińskiego oraz Sekretarza Zarządu Krystynę 
Brewińską  
a 
.......................................................................................................................................................................  
zwanym dalej Biorącym. 
 

§1 

Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie Biorącemu podstawowego rachunku bankowego 
Użyczającego, prowadzonego w PKO BP o numerze: 05 1020 3352 0000 1002 0112 4031, w celu 
gromadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn oraz ze wskazań celów szczegółowych 1%, 
zgłoszonych przez podatników w deklaracjach podatkowych PIT. 

§2 

Cele zbiórki środków finansowych na koncie Użyczającego muszą być zgodne z celami statutowymi 
Fundacji JA I MÓJ DOM. 

§3 

Użyczający zobowiązuje się do: 
a) informowania Biorącego o stanie środków zgromadzonych na użyczonym koncie; 
b) przekazywania na konto bankowe Biorącego: …………………………………………………………………………… 
zwrotu poniesionych przez Biorącego udokumentowanych kosztów realizacji celu; 
c) przekazywania zaliczki (na pisemny wniosek Biorącego) na realizację uzgodnionych celów. 

§4 

1. Biorący zobowiązuje się do: 
a) używania w materiałach służących zbiórkom (ulotkach, pismach itp.) nazwy oraz symboli Użyczającego; 
b) przygotowania i przesyłania podziękowań dla darczyńców. 
c) rozliczania pobranych zaliczek w terminie 14 dni. 
2. Biorący wyraża zgodę na wykorzystanie 10% zgromadzonych środków na jego koncie na inne cele 
statutowe Fundacji. 

§5 

Wydatki niezgodne z celami statutowymi Użyczającego nie będą finansowane ze środków 
zgromadzonych na użyczonym koncie. 
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§6 

1. Jedynym dowodem księgowym poniesionych wydatków przez Biorącego są Faktury, wystawione na: 
 dane osobowe odbiorcy: rodziny zastępczej (rdd) lub indywidualnego Beneficjenta, zgodnie z 

danymi podanymi we wniosku o użyczenie konta 
lub 

 dane płatnika: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej w Łodzi ul. Chałasińskiego 11; 92-751 Łódź 
NIP 728-22-20-761 oraz dane odbiorcy: rodziny zastępczej (rdd) zgodnie z danymi podanymi we 
wniosku o użyczenie konta. 

2. Na odwrocie dowodów rachunkowych przekazywanych do rozliczenia poniesionych wydatków musi 
być opisany cel dokonanego zakupu wraz ze wskazaniem odbiorcy i użytkownika. 

§7 

 Środki trwałe zakupione z funduszy zgromadzonych przez Biorącego na koncie Użyczającego winny być 
wpisane do „Fundacyjnego Zeszytu Inwentarzowego” z zaznaczeniem, że środki te zostały przekazane 
Biorącemu przez Użyczającego w nieodpłatne użytkowanie na okres wykonywania zadań rodzinnej opieki 
zastępczej. 

§8 

1. Zgromadzone na rzecz Biorącego środki mogą być wykorzystane na zaplanowany cel w dowolnym 
terminie, nie później jednak niż miesiąc po zakończeniu wykonywania zadań rodzinnej opieki zastępczej. 
2. Niewykorzystane przez Biorącego środki pozostaną do dyspozycji Użyczającego z przeznaczeniem na 
inne cele statutowe. 

§9 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i mogą mieć miejsce za porozumieniem 
obu Stron umowy. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
......................................................    ........................................................ 

Użyczający       Biorący 
 


