
Regulamin przyjmowania darowizn 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

1. Fundacja Turystyki i Rehabilitacji w siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 35/2  
(zwana dalej również „Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych 
oraz podmiotów prawnych.  
 
2. Darowizny 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:  
 przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności 

DotPay, obsługiwanego przez firmę DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  

 przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o nr.:  

 20 2030 0045 1110 0000 0247 4700 BGŻ BNP Paribas 

2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu 
należy wpisać „darowizna na cele statutowe Fundacji”.  

 
 
 
 



§ 3 
 

1. Fundacja Turystyki i Rehabilitacji z wdzięcznością przyjmie darowizny dla 
realizacji swoich celów statutowych. W szczególności:  
 Ochrona i regeneracja środowiska naturalnego 

 Odtworzenie i ochrona wielkich europejskich ekosystemów 

 Stworzenie nowych jakości w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji schorzeń 

cywilizacyjnych 

 Rozwój programów profilaktyki i kontroli chorób przewlekłych oraz 

układowych 

 Totalna walka z nowotworami (profilaktyka, diagnostyka, leczenie skojarzone, 

rehabilitacja, oświata higieniczna) na poziomie krajowym i ogólnoświatowym 

 Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

 Tworzenie programów turystycznych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych 

 Finansowanie kosztów operacyjnych związanych z realizacją powyższych 

programów. 

 

2. Po wpłynięciu darowizny na konto Fundacji Darczyńca otrzyma list dziękczynny 

z adnotacją o programie, który będzie wspierał, jeśli wcześniej nie określił tego 

samodzielnie. 
 
 
3. Raz na kwartał Darczyńca otrzyma od Fundacji wyczerpujący raport na 

temat spożytkowania darowanych kwot i osiągniętych przez Fundację 

rezultatów. 
 
 
4. Po zakończeniu programu finansowanego z darowizny, jego wynik będzie 

publikowany na stronie internetowej Fundacji wraz z nazwiskami darczyńców, jeśli 

tylko wyrażą na to pisemną zgodę. 


