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Umowa nieodpłatnego przekazania nr ….................... 

Zawarta w dniu 13.12.2017r,  

w siedzibie Fundacji CODE:ME 

pomiędzy: 

…........................................................ 
…........................................................ 
…........................................................ 
NIP …................................................. 

zwaną dalej „Przekazującym”, reprezentowaną przez: 

Michała Kaczorowskiego – Prezes Zarządu 

 

a 
Fundacją CODE:ME 

Ul. Lęborska 3B 
80-386 Gdańsk, 

NIP: 584 274 90 72 

 

zwanym dalej „Przyjmującym”, reprezentowanym przez:  

Marcina Młyńskiego – Prezes Zarządu 

 

została zawarta umowa nieodpłatnego przekazania o następującej treści:  

§1 
Przekazujący nieodpłatnie przekazuje Przyjmującemu sprzęt: 

1) ……………  

2) …………... 
3) ................ 

 
oraz wszelkie prawa z tego wynikające zaś Przyjmujący nieodpłatnie przyjmuje ww. sprzęt 

oraz wynikające z niego prawa nabywa z chwilą zawarcia niniejszej umowy. 

§2 

Obie strony umowy oświadczają, że przekazany sprzęt, o którym mowa w §1, jest sprawny  

i ma sprawne wszystkie urządzenia stanowiące oprzyrządowanie.  

§3 

1. Przekazujący przekazuje Przyjmującemu sprzęt: 

a) nieodpłatnie na własność, 
b) z przeznaczeniem doposażenia Fundacji CODE:ME z siedzibą w Gdańsku, 

c) z wykorzystaniem do celów związanych z realizowaną celów statutowych przez Fun-

dację CODE:ME 
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§ 4 

1. Przyjmujący potwierdza odbiór sprzętu wraz z oprzyrządowaniem.  
2. Potwierdzenie przyjęcia odbioru sprzętu odbywa się w formie „protokołu przekazania”, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący oświadcza, że przejęty sprzęt będzie wykorzystywany do celów związanych  
z realizowaną przez placówkę działalnością statutową. 

 

§ 5 

Przyjmujący zobowiązuje się, że będzie używał przekazany sprzęt wraz z 

oprzyrządowaniem zgodnie z jego przeznaczeniem.  

§ 6 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 8 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

Przekazujący: 
 

 

 

Przyjmujący: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.codeme.pl/


 

 

Uczymy programować. Od podstaw i na poziomie zaawansowanym. 

www.codeme.pl | kontakt@codeme.pl | +48 724 379 836  
 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

do umowy nieodpłatnego przekazania z dnia …........... 

Sporządzony dnia …........................ 
w Fundacji CODE:ME 
z siedzibą w 80-386 Gdańsk 
przy ul. Lęborskiej 3B 

Komisja w składzie strona przekazująca: 

1.  …………. 
 

Strona przyjmująca: 

1. Marcin Młyński 

 

Nazwa sprzętu: 
1) ………….. 

2) …………… 

3) …............. 

  

Powyższy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze stron. 

Strona przekazująca: 
 

 

Strona przyjmująca: 
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