
Umowa 

o nieodpłatne przekazywanie żywności w ramach współpracy w programie  

„Nie Marnuj Żywności” 

 

zawarta w dniu………………………………………pomiędzy: 

Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach, ul. Czarnowąska 5a, 

46-022 Luboszyce – organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego na 

gruncie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000215473, posiadającą numer statystyczny 

Regon: 532457466, NIP: 9910312586 reprezentowaną przez: 

 

1. Jana Burniaka              - Prezesa Banku Żywności w Opolu, 

2. Edwarda Ambickiego   - Wiceprezesa Banku Żywności w Opolu 

zwaną dalej  „Bankiem Żywności w Opolu lub BŻ”, 

a 

Organizacją ………………………………………………………………………………….......…………………………………. 

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

ul ………………………………………………………………..…………………………. kod ………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Organizacją” lub „Stroną”. 

1. Umowa dotyczy przekazania artykułów spożywczych, otrzymanych od „Darczyńców”  

i Banku Żywności w Opolu  w ramach zapobiegania marnowaniu żywności w rozumieniu 

przepisu art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności 

(Dz.U. z 2019 r.,poz.1680, z późn.zm.).Wszelkie świadczenia wynikające z niniejszej umowy 

czynione są bezpłatnie. Nie dotyczy to składek członkowskich uchwalonych przez Walne 

Zebranie Banku Żywności w Opolu. 

2. Deklarację kontynuacji członkostwa (załącznik nr 1), określającą ilość deklarowanych 

członków na dany rok ,należy złożyć co roku w terminie do końca stycznia deklarowanego 

roku. 



3. Umawiające się „strony”, kierując się zasadami partnerstwa, życzliwości i lojalności oraz 

chęcią wsparcia prowadzonej działalności, wyrażają wolę współdziałania w zakresie 

zmniejszenia obszaru niedożywienia a w szczególności w zapewnieniu dotarcia z pomocą do 

osób potrzebujących. 

Strony potwierdzają jednocześnie, że cel umowy, jak i jej przedmiot mieszczą się w zakresie 

ich działalności statutowej. 

 

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

5. Strony ustalają, że artykuły żywnościowe, będą przez „Organizację” przekazywane lub 

wykorzystywane na potrzeby zapewnienia wyżywienia osobom potrzebującym w sposób 

rozsądny i racjonalny oraz dokumentując wykorzystanie artykułów spożywczych według 

swoich wewnętrznych zasad. 

6. W przypadku odbioru artykułów żywnościowych bezpośrednio od „Darczyńcy”, Organizacja 

potwierdza ten fakt zbiorczym comiesięcznym dokumentem przekazywanym do Banku 

Żywności w Opolu, raz w miesiącu do 10 każdego dnia następującego po miesiącu, w którym 

były udokumentowane odbiory. 

7. Bank Żywności w Opolu po otrzymaniu zbiorczego comiesięcznego sprawozdania, 

przygotuje dla Organizacji dokument WZ na podstawie przekazanego sprawozdania. 

Sprawozdanie z odbioru żywności od „Darczyńców” może być przekazane do BŻ w formie 

papierowej bądź skanu. 

8. Przekazanie artykułów żywnościowych przez  Bank Żywności  do „Organizacji” 

dokumentowane jest każdorazowo za pomocą dokumentów WZ. 

9. W razie zmiany osób wskazanych do kontaktów bądź zmiany danych teleadresowych,  

„Organizacja” informuje pisemnie lub mailowo o powyższym fakcie Bank Żywności w Opolu. 

10. Strony zgodnie ustalają termin wypowiedzenia współpracy w formie pisemnej   pod 

rygorem nieważności. Z powodu  ważnych  przyczyn umowa może być jednak wypowiedziana 

w trybie natychmiastowym. 

11. W sprawach nieuregulowanych  umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 



12. Środki finansowe, związane z kosztami programu „Organizacja” przekazuje na konto Banku 

Żywności w Opolu: 

Bank Pekso S.A. I Odział w Opolu  03 1240 1633 1111 0010 0451 4689  po otrzymania noty 

wystawionej  przez Bank  Żywności. 

 

13. Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

………………………….                                                   ………………………….. 

(Pieczęć Banku Żywności w Opolu)                                                                                             (Pieczęć 

Organizacji) 

 

 

……………………………………………                                                                  ………………………………………………… 

 

 

……………………………………………                                                                 ………………………………………………….. 

(Podpisy osób reprezentujących BŻ w Opolu)                                                                 (Podpisy 

osób/y reprezentującej organizację) 

 

 

 

Załącznik – 1. Deklaracja   Członkowska 


