
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DAROWIZN 

OBOWIĄZUJĄCY W FUNDACJI ELEKTROWNI RYBNIK 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Fundacja Elektrowni Rybnik udziela darowizn na podstawie niniejszego regulaminu oraz 

Statutu Fundacji Elektrowni Rybnik. 

2. Fundacja Elektrowni Rybnik udziela darowizn wyłącznie na realizację celów zgodnych ze 

Statutem Fundacji, na podstawie próśb przekazanych przez Wnioskodawców.  

3. Fundacja Elektrowni Rybnik nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest 

zobowiązana do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone prośby. 

4. Po zakończeniu postępowania związanego z przyznaniem darowizny lub odrzuceniem prośby 

o darowiznę, Fundacja Elektrowni Rybnik nie ma obowiązku zwrotu dokumentacji złożonej 

przez Wnioskodawcę. 

5. Darowizny finansowe mogą być przekazywane wyłącznie w formie bezgotówkowej za 

pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy należący do obdarowanego. 

 

II. Procedura postępowania przy udzielaniu darowizny 

1. Prośba o darowiznę powinna być złożona w formie pisemnej. Wnioskodawca może przesłać 

ją pocztą na adres: Fundacji Elektrowni Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 43 

lub e-mailem na adres sekretariatu Fundacji Elektrowni Rybnik lub Członków Zarządu 

Fundacji Elektrowni Rybnik. 

2. Prośba o darowiznę powinna zawierać: 

- dane Wnioskodawcy, 

- szczegółowy opis celu, na jaki ma być przeznaczona darowizna, 

- wskazanie formy pomocy, jakiej Wnioskodawca oczekuje, 

- dokument regulujący status prawny Wnioskodawcy ubiegającego się o darowiznę. 

3. Każdy wniosek spełniający wymogi formalne kierowany jest do Zarządu Fundacji Elektrowni 

Rybnik w celu jego rozpatrzenia. 

4. Przyznanie darowizny nieprzekraczającej kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych wymaga podjęcia Uchwały Zarządu Elektrowni Rybnik. 

5. Przyznanie darowizny przekraczającej kwotę - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych) wymaga zatwierdzenia wniosku w sprawie przyznania darowizny przez Radę Fundacji 

Elektrowni Rybnik oraz podjęcia Uchwały Zarządu Elektrowni Rybnik. 



6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielnie darowizny, z Wnioskodawcą zostaje 

zawarta umowa darowizny, określająca w szczególności: strony umowy, wysokość udzielonej 

darowizny, cel przekazania darowizny oraz termin rozliczenia się z darowizny. 

 

III.    Obowiązki Obdarowanego 

1. Obdarowany jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem 

określonym w umowie darowizny. 

2. Obdarowany jest zobowiązany do przedłożenia raportu dotyczącego wykorzystania 

przekazanych środków finansowych w terminie określonym w umowie. 

3. Raport powinien zawierać sprawozdanie merytoryczne z wykorzystania udzielonej darowizny 

oraz dokumenty źródłowe (faktury, rachunki wystawione na rzecz Obdarowanego). 

4. Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie wskazanym w 

umowie może skutkować żądaniem zwrotu darowizny przyznanej przez Fundację Elektrowni 

Rybnik. 

 

 

 

Rybnik, dnia 19.03.2021 r. 


