
Regulamin przyjmowania darowizn przez 
 

Fundację Awes 
 

z siedzibą w Ustroniu 
 
 
 

§ 1 
 
1. Fundacja Awes w siedzibą w Ustroniu (zwana dalej również „Fundacją”) może 

przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.  
2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz 

w postaci darowizn rzeczowych.  
3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w 

rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.  
4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi. 
 

 

§ 2 
 
1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:  

1) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, 

obsługiwanego przez firmę PayU s.a.  
2) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji nr 92 8129 0004 

2001 0024 7522 0001 (Bank Spółdzielczy w Ustroniu) IBAN: PL 92 8129 0004 2001 

0024 7522 0001, SWIFT: POLUPLPR  
2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy 

wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”. 

 

§ 3  
1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji 

lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.  
2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie 

(również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi 

podanymi na stronie internetowej Fundacji http://www.awesfundacja.pl w zakładce 

„Kontakt”.  
3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo 

ustalone pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.  
4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli 

darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.  
5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny 

pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.  
6. W przypadku gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą zniszczone, nieestetyczne, 

nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia celów statutowych 

Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny. 
 

 

§ 4  
1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.  
2. Zgodnie z § 9 statutu Fundacji celami statutowymi są: 

http://www.awesfundacja.pl/


1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferach: 
1.1 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
1.2wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
1.3udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 
1.4działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
1.5działalności charytatywnej; 
1.6podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
1.7 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
1.8działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
1.9 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);  
1 .10 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
1.11 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
1.12   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
1.13  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
1.14 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
1.15 działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

1 .16 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
1.17 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
1 .18 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
1 .19 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
1 .20 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
1 .21 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

1.22 turystyki i krajoznawstwa; 
1.23 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji; 

1.24 udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

1.25 upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

1.26 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 

1.27 promocji i organizacji wolontariatu; 

1.28 pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

1.29 promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

1.30 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka; 

1.31 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

1.32 rewitalizacji; 

1.33 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności cierpiącym na 
wszelkie dysfunkcje w tym na: FAS, FASD, Zespół Aspergera, i inne dysfunkcje 
intelektualne oraz rodzinom wychowującym i osobom zaangażowanym w prawidłowy 
rozwój dziecka, zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

1.34 działalność na rzecz tworzenia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom odpowiedniej 
atmosfery tak dla rozwoju psychicznego jak i fizycznego w ich najbliższym 
otoczeniu; 

1.35 działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych cierpiących, ze względu na 
uzależnienia; 



1.36 działalność profilaktyczna i lecznicza w obrębie chorób uzależnień;  

1.37 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 7 ust. , w zakresie określonym w pkt 1.1—1.36. 
 

§ 5 
 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest 

Fundacja Awes, zwana dalej: „Administratorem”.  
2. Kupujący może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Katowicka 116, 

43-450 Ustroń, pisząc na adres e-mail: biuro@awes.pl lub telefonując pod numer: 691 
103691.  

3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.  
4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której 

dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych 

Darczyńcy jest niezbędne. 
 
6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i 

rozliczeniem rachunkowym Darowizny. 
 
7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 

dokonanie Darowizny będzie niemożliwe. 
 
8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny 

do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny. 

9. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi 

rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla 

Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu 

komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową 

Fundacji. 

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 
 
11. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych. 
 
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
13. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec 

Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

§ 6  
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2022 r. 

mailto:biuro@awes.pl

