UMOWA DAROWIZNY W CELU UZYSKANIA CZŁONKOSTWA
KORPORACYJNEGO
FUNDACJI KORPORACYJNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Niniejsza Umowa Darowizny („Umowa”) wchodzi w życie z dniem 1 (miesiąc)
2007 r. i zostaje zawarta pomiędzy: (Spółka)
, reprezentowaną przez
____________, zwaną dalej „Spółką”,
A
polską fundacją "Foundation For Corporate Social Responsibility", zarejestrowaną
pod numerem 0000180452, z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 56C, 00803
Warszawa, Polska, reprezentowaną przez Williama C. Chasey, Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Fundacją”.
ZWAŻYWSZY, ŻE Fundacja oraz Spółka mogą być przywoływane dalej jako
„Strona” lub łącznie jako „Strony”.
ZWAŻYWSZY, ŻE Spółka prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży
komercyjnej i usług na terenie Polski, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Fundacja jest organizacją humanitarną, zarejestrowaną zgodnie z
polskim prawem, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Fundacja posiada Sieć Członkostwa Korporacyjnego stanowiącą
element jej działalności,
ZWAŻYWSZY, ŻE Spółka wyraża chęć zostania Członkiem Korporacyjnym Fundacji,
poprzez podpisanie Oświadczenia Odpowiedzialności Fundacji i uzyskanie statusu
członka Fundacji na mocy niniejszej Umowy Darowizny.
STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:
§1
ZASADY WZAJEMNEGO KORZYSTANIA ZE ZNAKÓW FIRMOWYCH
DRUGIEJ STRONY
1. Przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Spółka będzie uprawniona do
korzystania z logo Fundacji zawierającego Złoty Medal Uznania jako „Spółka
Odpowiedzialna Społecznie" oraz do korzystania z nazwy Fundacji w materiałach
promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Fundacji, natomiast
Fundacja będzie uprawniona do wykorzystywania logo Spółki w swych
materiałach promocyjnych i reklamowych wspierających działania Fundacji.
2. Ponadto, Spółka ma prawo żądać od Fundacji wydania zgody na wykorzystanie
„logo Fundacji” oraz „nazwy Fundacji” w uzupełnieniu do produktów i usług Spółki.
Zgoda zostanie wydana na piśmie.
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3. „Logo Fundacji” zostanie udostępnione Spółce w formie elektronicznej po
podpisaniu niniejszej Umowy. Logo Spółki zostanie udostępnione Fundacji w
formie elektronicznej po podpisaniu niniejszej Umowy.
§2
OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA SPÓŁKI
Spółka zgadza się zostać członkiem Fundacji "Foundation for Corporate Social
Responsibility" i niniejszym wyraża zgodę w następujących kwestiach:
A. Spółka wyraża zgodę na podpisanie i respektowanie Oświadczenia w Sprawie
Odpowiedzialności Społecznej Fundacji. (W załączeniu)
B.

Spółka wyraża zgodę na promowanie przesłania Korporacyjnej
Odpowiedzialności
Społecznej
wewnątrz
firmy,
włącznie
z
jej
akcjonariuszami/udziałowcami, kadrą kierowniczą i administracyjną oraz
pracownikami.

C. Zachęca się Spółkę do organizowania seminariów i innych działań
dotyczących Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej dla jej
pracowników i kadry administracyjnej.
D. Spółka będzie wspierać działania Fundacji poprzez przekazanie kwoty 12.000
PLN rocznie w formie darowizny na rzecz Fundacji. Środki te będą
przekazane Fundacji najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, a w
następnych latach środki te będą przekazywane w dniu rocznicy podpisania
niniejszej umowy.
E. Zachęca się Spółkę do powołania Komitetu Korporacyjnej Odpowiedzialności
Społecznej (tzw. Komitet KOS), składającego się z kadry administracyjnej
oraz pracowników. Komitet ma na celu rozwijanie firmowego planu wdrażania
idei Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej.
F. Zachęca się Spółkę do promowania istotnych działań oraz wizerunku Fundacji
poprzez – o ile to możliwe – prezentowanie logo „Złotego Medalu Uznania”
Fundacji określającego Spółkę jako „Firmę Odpowiedzialną Społecznie”.
G. Wszelkie płatności wymienione w powyższym punkcie D będą dokonywane
przelewem na rachunek bankowy Fundacji "Foundation For Corporate Social
Responsibility" o numerze: 06 1060 0076 0000 3200 0100 9300, w Banku
BPH S.A., ul. Nowogrodzka 11, 00513 Warszawa, Polska. SWIFT:
BPHKPLPK

§3
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OBOWIĄZKI FUNDACJI
A. Fundacja wesprze Spółkę wszelkimi koniecznymi działaniami w zakresie
planowania i implementacji Kampanii Korporacyjnej Odpowiedzialności
Społecznej.
B. Fundacja udzieli żądanego wsparcia podczas prowadzenia Seminariów
Odpowiedzialności Społecznej dla kadry administracyjnej oraz pracowników
Spółki.
C. Fundacja udzieli Spółce zgody na korzystanie z logo „Złotego Medalu
Uznania” określającego Spółkę jako „Firmę Odpowiedzialną Społecznie”, a
także z nazwy Fundacji "Foundation For Corporate Social Responsibility".
D. Fundacja uwzględni Spółkę we wszystkich programach promocyjnych i
reklamowych prowadzonych przez Fundację "Foundation For Corporate
Social Responsibility", a także umieści logo Spółki oraz inne uzgodnione
znaki Spółki w materiałach promocyjnych i reklamowych publikowanych przez
Fundację.
E. Fundacja poinformuje Spółkę o wszelkich publicznych, społecznych i
ekonomicznych wydarzeniach związanych ze swoją działalnością.
F. Fundacja uwzględni Spółkę w działaniach wykorzystujących nieodpłatne
usługi świadczone na rzecz Fundacji przez Członków Fundacji Pro Bono w
dziedzinie reklamy, PR, reklamy internetowej, bilbordów, badań opinii
publicznej, radia, telewizji i mediów prasowych.
G. Fundacja zapewni Spółce Cotygodniowy Biuletyn Fundacji.
H. Fundacja uwzględni Spółkę we wszystkich spisach Firm Odpowiedzialnych
Społecznie.
I. Fundacja udostępni Spółce miesięczne sprawozdania finansowe w Biuletynie
Fundacji.
§4
WEJŚCIE W ŻYCIE I CZAS TRWANIA UMOWY
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z pierwszym dniem (miesiąc)
roku.

2007

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat. Jeśli żadna ze Stron
pisemnie nie wypowie drugiej Stronie Umowy na 30 dni przed jej wygaśnięciem,
Umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne trzy lata.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest uprawniona i należycie umocowana do
zawarcia niniejszej Umowy i realizacji jej zobowiązań.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, z podpisami obu
Stron.
3. Umowa została sporządzona w języku angielskim. Każda ze Stron otrzyma jeden
egzemplarz Umowy. Umowa w polskiej wersji językowej zostanie wydana na
wniosek Stron.
W DOWÓD CZEGO Strony podpisały niniejszą Umowę w dniu podanym na wstępie.
(Spółka):

Fundacja FCSR:
William C. Chasey

Funkcja:

Funkcja: Prezes Zarządu
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