
 

 

 

 

1. Wypełnij wniosek.  
2. Wypełniony wniosek wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyślij 

na adres fundacji: 
 
Fundacja PWPW  
ul. Sanguszki 1  
00-222 Warszawa 

 

Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu. Poinformujemy Cię o pozytywnej decyzji udzielenia 
darowizny drogą mailową albo telefonicznie. 

  



WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY  
OSOBOM PRAWNYM I INSTYTUCJOM ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PWPW 

 
 

I. Dane Wnioskodawcy 
 
Nazwa firmy: 

 
Forma organizacyjna: 

 
Adres: 

 
Numer KRS lub inny numer ewidencji, w której podmiot jest zarejestrowany…: 

 
…oraz pełna nazwa i adres organu rejestracyjnego: 

 
REGON:     NIP: 

 
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

 
E-mail: 

 
Telefon kontaktowy:                 Strona www: 
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+                          



 
Numer rachunku bankowego i jego nazwa: 

 

 

 
Czy organizacja zwracała się już o darowiznę do Fundacji PWPW? (ile razy, kiedy i na jaki cel) 

 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Czy organizacja dostała już dofinansowanie ze środków Fundacji PWPW? (ile razy, kiedy, w jakiej 
postaci i na jaki cel) 

 
 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Czy organizacja rozliczyła się z przyznanych środków? (jeżeli był taki wymóg) 

 
 
 

 
 
II. Kwota darowizny, o jaką Wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia (jeżeli 
Wnioskodawca występuje o darowiznę rzeczową prosimy o wskazanie przedmiotu darowizny oraz o ile 
jest to możliwe, jej wartości):  
 
 
Kwota: _______________ PLN (słownie: ______________________________________________ PLN) 
 
 
Przeznaczenie:  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE  NIE DOTYCZY  



Uzasadnienie (prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana darowizna): 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Ramowy budżet programu, na który przeznaczona będzie darowizna:  
 

Koszt całkowity  PLN 100 % 

Uzyskane dotacje  PLN  % 

Udział własny  PLN  % 

Kwota brakująca  PLN  % 
 
 
 
Referencje (prosimy o wymienienie osób, instytucji zaangażowanych w projekt, osób lub instytucji 
od których organizacja dostawała już wsparcie): 
 

Nazwa organizacji Adres Osoba kontaktowa  Telefon 

    

    

    

    

 
 
 
Inne źródła finansowania (organizacje i/lub osoby oraz otrzymane lub obiecane kwoty):  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Rekomendacja (wypełnia Fundacja PWPW):  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Decyzja (wypełnia Fundacja PWPW): 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 _______________________________________ 
 
(data i podpis Wnioskodawcy)  
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Ja, niżej podpisany/na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym wniosku przez Fundację PWPW z siedzibą w Warszawie (kod: 00-222) ul. Sanguszki 1 w celu 
rozpatrzenia wniosku o udzielenie darowizny ze środków Fundacji PWPW, a w przypadku jego 
zatwierdzenia do realizacji w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy darowizny. 
 
Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, że posiadam prawo do wycofania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić 
bezpośrednio do Fundacji PWPW ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa. 
 
 
 

 
 ____________________________________ 

 
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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Pouczenie  
 
W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na weryfikację 
przez Fundację PWPW informacji zawartych w przesłanym wniosku. Fundacja PWPW zastrzega sobie również 
możliwość wystąpienia do Wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja PWPW może wystąpić do Wnioskodawcy o przesłanie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy darowizny. Fundacja PWPW zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków 
złożonych na formularzu innym niż formularz zamieszczony na stronie oraz wniosków nieposiadających podpisu 
Wnioskodawcy. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi.  
 
W sytuacji, gdy obdarowanym jest osoba fizyczna obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym. W przypadku, 
gdy suma darowizn w ciągu 5 lat przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany zobowiązany jest zgłosić ją do opodatkowania 
w urzędzie skarbowym właściwym dla obdarowanego w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku 
podatkowego (przekroczenia w/w kwoty). Obdarowany ma obowiązek przechowywać otrzymane z zawiadomienie 
wraz z dokumentem poświadczającym otrzymanie darowizny na wskazane przez niego konto (z ostatnich 5 lat). 
Obdarowany zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z podjętą decyzją. Fundacja PWPW 
zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy udzielona darowizna została prawidłowo wykorzystana.  
 
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie, 
 
w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO Fundacja PWPW informuje, że przysługują 
Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację PWPW. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Fundacja PWPW informuje, że: 
 
1. Administratorem, w rozumieniu RODO Pani/Pana danych osobowych jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie darowizny ze środków 

Fundacji PWPW, a w przypadku jego zatwierdzenia do realizacji w celach związanych z zawarciem i realizacją 
umowy darowizny. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art. 9 ust. 2 lit a) RODO w przypadku przetwarzania 
szczególnych kategorii danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w pozostałych przypadkach RODO 
tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 
na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

4. Pani Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. 

8. W zakresie, jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane 
lub do czasu wycofania tej zgody. 

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak konsekwencją niepodania danych 
osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości 
rozpatrzenia/przyznania darowizny 


