
UMOWA DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ 

 

zawarta we Wrocławiu w dniu…………………………., 

pomiędzy Darczyńcą: ………………………………………………....., nr KRS (wpis) ………………………………………….   

z siedzibą w ……………………………… przy ul. …………………………....., reprezentowaną przez:  

................................................ – ................................................ 

................................................ – ................................................ 

 

a 

 

Obdarowanym: Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław, nr KRS 0000183058, z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Borowskiej 1-3, reprezentowany przez: 

................................................ – ................................................ 

................................................ – ................................................ 

 

§ 1 

Darczyńca przekazuje na rzecz Obdarowanego darowiznę w wysokości ............... zł (słownie: 

..................................... zł) przeznaczoną na działalność, której głównym celem jest prowadzenie 

szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, co jest zgodne z celami statutowymi Obdarowanego. 

 

§ 2 

Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i przeznacza ją na cel określony w § 1 niniejszej 

umowy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności. 

 

§ 3 

Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi przelewem bankowym na konto Obdarowanego nr rachunku  

07 1020 5242 0000 2002 0122 7388, w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Darczyńca może zażądać od Obdarowanego przedłożenia mu pisemnego sprawozdania ze sposobu 

wykorzystania kwoty darowizny przez Obdarowanego. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem ich 

bezskuteczności. 

 

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

 

 

Darczyńca      Obdarowany 

………………………….…     ………………………….… 

………………………….…     ………………………….… 



Darowizny od osób prawnych: 

 

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące 

możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można 

odliczyć darowizny: 

• przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom, 

(m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,    - 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej 

ustawie. 

• przekazane na cele kultu religijnego 

 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego 

dochodu. 

 

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być 

udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. 

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej 

darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 

 

Uwaga: jeżeli darowizna przekracza na rzecz jednej organizacji 15.000 zł jednorazowo lub 35.000 zł 

w ciągu roku należy sporządzić CIT-D. 

 

 

Darowizny od osób fizycznych: 

 

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia 

darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 

• przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),   organizacjom, 

(m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie 

posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. 

• przekazane na cele kultu religijnego 

 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego 

dochodu. 

 

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być 

udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. 

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej 

darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 

 


