
POROZUMIENIE 

O WSPÓŁFINANSOWANIU NAGRODY im. MARSZAŁKA MARKA NAWARY 
za najlepsze – w województwie małopolskim - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie,  

dotyczące szeroko rozumianych zagadnień samorządu terytorialnego. 
zawarte w dniu…. 2017 r.  

pomiędzy: 

FUNDACJĄ IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY z/s w Batowicach 98, 32-086 Węgrzce, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego w Sądzie Rejowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000465854, NIP: 513-023-52-47, REGON: 122886176, reprezentowaną 
przez Monikę Karlińska-Nawara – Prezesa Zarządu Fundacji, zwaną dalej Fundacją, 

a 

Panem/Panią……………………………….. …….,  
zwaną (-ym) dajej Darczyńcą 

§1. 
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współfinansowania nagród pieniężnych dla 
laureatów Konkursu im. Marszałka Marka Nawary na najlepsze w województwie małopolskim prace 
doktorskie, magisterskie i licencjackie. Konkurs organizowany jest przez Fundację im. Marszałka Marka 
Nawary i Fundację Sapere Auso na mocy porozumienia podpisanego w dniu 18 maja 2017 r., parafowanego 
przez Jacka Krupę, Marszałka Województwa Małopolskiego. 

§2. 
Pani/Pan …… zobowiązuje się do przekazywania kwoty….  zł przez okres …. na konto Fundacji  
nr 34 1240 4719 1111 0010 5232 1697, tytułem „Darowizny na fundusz Nagrody im. Marszałka Marka Nawary”, stając 
się równocześnie Współfundatorem Nagrody. 

§3. 
1. Zgodnie z wolą Darczyńcy Fundacja: 

• WARIANT A: zamieści na swej stronie internetowej imię i nazwisko Darczyńcy wraz z jego krótką notką 
biograficzną oraz informacją o wpłaconej kwocie, 

• WARIANT B: zamieści na swej stronie internetowej imię i nazwisko Darczyńcy wraz z jego krótką notką 
biograficzną, ale bez podania informacji o wpłaconej kwocie, 

• WARIANT C: zamieści na swej stronie internetowej informację o wpłaconej kwocie, ale bez podania 
danych personalnych Darczyńcy, które zastąpi określeniem „Darczyńca anonimowy” 

2. Fundacja informuje Darczyńcę o wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących organizacji Konkursu 
i wręczania Nagrody.  

3. Darczyńca otrzyma zaproszenie na Galę, podczas której będą wręczane nagrody. 

§4.  
W razie zaprzestania organizacji Konkursu Darczyńca otrzyma niezwłocznie taką informację, a wszystkie 
niewykorzystane na Nagrodę środki zostaną przekazane Fundacji Sapere Auso na inne konkursy i stypendia. 

§5. 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 

………………………………………………. ………………………………………………. 
W imieniu Fundacji im. Marszałka Marka Nawary Darczyńca - Fundator 

 


