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UMOWA DAROWIZNY 

Nr ……..……………. 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU 

 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia   

dotycząca realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  

 

zawarta dnia ….......................... we Włodowicach pomiędzy: 

 

Gminą Włodowice, z siedzibą we Włodowicach, przy ul. Krakowskiej 26, 

NIP: 6492280007 

REGON: 151398741 

reprezentowaną przez: Adama Szmukier – Wójta Gminy Włodowice,  

przy kontrasygnacie Joanny Goj - Skarbnika Gminy Włodowice,  

zwanym dalej: “Darczyńcą” 

a 

…....................................................................., 

(imię i nazwisko Obdarowanego) 

zamieszkałą/łym w …............................................, przy ul. 

.........................................................., 

PESEL: ………………………...….…., 

reprezentowaną/nym przez matkę/ojca/opiekuna prawnego/kuratora* 

* niepotrzebne skreślić 

…………………………………………...…………., 

zamieszkałą/łego w ……………………….……………………, przy ul. 

..........................................................,  
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PESEL: ………………………...….…., 

e-mail: ………………………………………………., 

zwanym dalej: “Obdarowanym”. 

 

§ 1 

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje: ................................................................. 

(opis przedmiotu darowizny) o łącznej wartości: .................................................... zł 

(słownie: ...............................................................................................................).  

2. Wydanie sprzętu nastąpiło w dniu zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Darczyńcę i Obdarowanego. Parametry                   

i numery seryjne sprzętu znajdą się w protokole zdawczo-odbiorczym. Protokół 

zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik nr 1 do umowy darowizny. 

 

§ 2 

1. Darczyńca oświadcza, iż …...................................................................... został 

zakupiony przez Darczyńcę podczas realizacji projektu Cyfrowa Gmina -  (nazwa 

projektu i numer) i jest jego właścicielem.         

2. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny opisanego w § 1 

umowy jest mu znany i przyjmuje go w takim stanie, w jakim jest na dzień przejęcia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 3 

1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność przedmioty rzeczowe opisane              

w § 1 umowy. 

2. Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje oraz oświadcza, że zrzeka się w stosunku 

do Darczyńcy ewentualnych roszczeń z tytułu wad darowanych rzeczy.  

 

§ 4 

1. Obdarowany oświadcza, że spełnia warunki udziału w projekcie, dobrowolnie 
przystępuje do projektu, a także zna postanowienia Regulaminu Konkursu 
Grantowego oraz Regulaminu procedury monitorowania utrzymania efektów 
projektu oraz akceptuje ich zasady.  

2. Obdarowany (uczestnik projektu) zobowiązany jest: 

a) używać sprzęt komputerowy zgodnie z przeznaczeniem, w sposób zgodny                   
z prawem, w tym także przestrzegać legalności oprogramowania; 

b) ponosić koszty eksploatacji (np. energia elektryczna, internet) związane                                 
z użytkowaniem sprzętu komputerowego; 
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c) utrzymywać sprzęt komputerowy w należytym stanie technicznym; 

d) do materialnej odpowiedzialności za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które                 
nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie                                    
z przeznaczeniem; 

e) do zwrotu wartości sprzętu komputerowego określonej w umowie darowizny wraz 
z odsetkami, w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu utrzymania 
efektów projektu, w szczególności w przypadku jego zbycia, wynajęcia lub 
użyczenia, w tym do pokrycia szkody w pełnej wysokości wraz z ewentualnymi 
odsetkami, wynikającej między innymi ze zniszczenia, uszkodzenia lub 
zaginięcia sprzętu, 

f) współpracować ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację 
projektu; 

g) do poddania się działaniom kontrolnym wynikającym z projektu, w tym                       
do poddania się działaniom kontrolnym prowadzonym przez realizatora projektu, 
jak również przez podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE; 

h) do każdorazowego okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu 
technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia, pracownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy Włodowice tj.  Centrum Usług Wspólnych                              
we Włodowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach, 
Informatyka, w miejscu i terminie wskazanym, w każdym czasie od dnia zawarcia 
umowy darowizny do końca okresu utrzymania efektów projektu tj. 2 lat                         
od zakończenia projektu. 

i) do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności                           
do wypełniania ankiet; 

j) bezzwłocznie powiadomić Gminę o okolicznościach mających wpływ                            
na niezachowanie efektów projektu w wymaganym okresie, tj. przez okres 2 lat 
od zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu, np. zniszczeniu 
sprzętu,  zmianie miejsca zamieszkania. 

3. Obdarowany (uczestnik projektu) ponosi pełną odpowiedzialność karną                             
i odszkodowawczą za wykryte nieprawidłowości w użytkowaniu sprzętu,                         
w szczególności w przypadku jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, 
z przyczyn leżących po stronie Obdarowanego lub osób trzecich. 

4. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu lub inne organy kontrolujące, 
złożenia przez uczestnika projektu nieprawdziwych informacji, na podstawie których 
Obdarowany (uczestnik projektu) został zakwalifikowany do udziału w projekcie 
oraz w okresie utrzymania efektów projektu, w tym złożenia oświadczenia 
niezgodnego z prawdą, Obdarowany jest zobowiązany do zwrotu równowartości 
wartości przekazanego sprzętu komputerowego wraz z odsetkami, na rachunek i w 
terminie wskazanym. 
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5. Obdarowany zobowiązany jest do składania Oświadczeń dotyczących otrzymanego 
sprzętu komputerowego (utrzymania efektów projektu), w okresach półrocznych tj. 
do 15 czerwca oraz do 15 grudnia każdego roku (od podpisania umowy darowizny 
oraz przez okres utrzymania efektów projektu tj. przez okres 2 lat od daty 
zakończenia projektu), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 
darowizny. 

6. Miejsce składania oświadczeń dotyczących otrzymanego sprzętu komputerowego 
(utrzymania efektów projektu), których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy: 

a) Obdarowany (uczestnik projektu), który jest uczniem szkoły podstawowej,                
w imieniu którego działa rodzic /opiekun prawny składa Oświadczenie 
dotyczące otrzymanego sprzętu komputerowego (utrzymania efektów 
projektu) do Centrum Usług Wspólnych we Włodowicach, ul. Krakowska 26; 

b) Obdarowany (uczestnik projektu), który jest uczniem szkoły 
ponadpodstawowej, w imieniu którego działa rodzic /opiekun prawny bądź 
uczeń, który osiągnął pełnoletność, składa Oświadczenie dotyczące 
otrzymanego sprzętu komputerowego (utrzymania efektów projektu)                        
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach, ul. Krakowska 
26. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy obciążą 

Obdarowanego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7 

Umowa została sporządzona w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej              

ze stron.   

     

 

 

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

      za Darczyńcę                                                                       za Obdarowanego 
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Załącznik nr 1 do umowy darowizny 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

z dnia ....................... 202.. r. 

 

 

 

Oznaczenie stron: 

 

 

 

Darczyńca: Gmina Włodowice 

 

Obdarowany: 

…....................................................................., 

(imię i nazwisko Obdarowanego) 

zamieszkałą/łym w ….........................................................................., 

przy ul. .................................................................................., 

 

reprezentowaną/nym przez matkę/ojca/opiekuna prawnego/kuratora* 

*niepotrzebne skreślić 

 
……………………………………………………..…………...……… 

(imię i nazwisko) 

 

 

Nazwa, rodzaj                         

i cechy 

identyfikujące 

sprzęt: 

 

 

Nazwa:…………………………………………………………………..……. 

Rodzaj i cechy sprzętu: 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Wskazanie sprzętu, 

w tym nr 

seryjny, a także 

wartości tych 

składników (wraz z 

niezbędnym 

oprogramowaniem), 

informacje o 

 

Nr seryjny: ……………………………………………………...……………. 

Informacje o sprzęcie: ……………………………………………………… 

Wartość sprzętu: ………………………..………………………….………. 
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sprzęcie (np. 

akcesoria): 

 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

 

 

Miejsce i termin 

odbioru sprzętu: 

 

 

 

Włodowice, dnia …………………………….. 

 

 

 

 

 

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

      za Darczyńcę                                                                                za Obdarowanego 
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Załącznik nr 2 do umowy darowizny 
………………………………………………………. 
imię i nazwisko ucznia / uczennicy  
 
uczeń/uczennica szkoły podstawowej 
lub uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej* 
*niepotrzebne skreślić 

 
………………………………………………………..…. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub 
ucznia/uczennicy pełnoletniego/-niej 
 
……………………………………………………… 
adres zamieszkania ucznia/uczennicy 
 
……………………………………………………… 
nr telefonu kontaktowy 

 

Oświadczenie 

dotyczące otrzymanego sprzętu komputerowego 
(utrzymania efektów projektu) 

W związku z uczestnictwem w projekcie pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci                       

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 

JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, 

i otrzymaniem sprzętu komputerowego: 

………………………………………………………………………..…….. (nazwa sprzętu), 

nr seryjny ……………………………………………         

oświadczam, że użytkuję ww. sprzęt komputerowy zgodnie z jego przeznaczeniem jako 
Obdarowany, na podstawie umowy darowizny. 

……………………………….  
(miejscowość, data) 
 
 

……………….………………………………………. 
                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego / ucznia pełnoletniego)  


