ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN
FINANSOWYCH I MATERIALNYCH
Informacje dla Wnioskodawców

I. Postanowienia ogólne
1. O darowiznę finansową i materialną mogą wystąpić osoby prawne i fizyczne oraz
organizacje pożytku publicznego.
2. Darowizny materialne realizowane są z produktów ROCKWOOL produkowanych w
zakładach ROCKWOOL Polska. W pierwszej kolejności przekazywane są produkty z
zapasu nierotującego, znajdującego się w zakładach ROCKWOOL Polska. W
następnej kolejności darowizna realizowana jest z zapasu operacyjnego,
znajdującego się w zakładach ROCKWOOL Polska.
3. W pierwszej kolejności ROCKWOOL Polska wspiera Wnioskodawców działających na
terenie powiatów: zielonogórskiego (woj. lubuskie) oraz ostrowskiego (woj.
mazowieckie) i na rzecz tych społeczności lokalnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu
darowizny mają akcje/programy związane z:





rozwojem dzieci i młodzieży;
aktywnością grup hobbystycznych, do których należą nasi pracownicy;
ochroną środowiska naturalnego;
ratowaniem zabytkowych budowli.

II. Składanie wniosków
1. Prośba o darowiznę powinna być złożona w formie pisemnej. Wnioskodawca może
przesłać ją pocztą na adres: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Sekretariat Dyrektora
Personalnego, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice lub mailem na adres:
rockwool@rockwool.pl (temat wiadomości: Prośba o udzielenie darowizny).
2. Prośba o darowiznę powinna zawierać:



krótką charakterystykę organizacji wnioskującej o udzielenie darowizny (jeśli
Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego do prośby powinien
dołączyć kopię dokumentu rejestracji);
dokładne dane kontaktowe Wnioskodawcy (w tym NIP i adres e-mail);





szczegółowy opis celu, na jaki ma być przeznaczona darowizna (jeśli
Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego do prośby powinien
dołączyć kopię swojego statutu);
wskazanie formy pomocy, jakiej Wnioskodawca oczekuje od ROCKWOOL Polska
(darowizna finansowa/materialna);
zgodę na upublicznienie danych (Załącznik nr 1).

2.1. W przypadku prośby o darowiznę materialną Wnioskodawca powinien
dodatkowo określić:




o jaki produkt ROCKWOOL wnioskuje lub wskazać część budynku
wymagającej ocieplenia;
grubość wnioskowanego produktu;
ilość w m2.

3. ROCKWOOL Polska może w razie potrzeby poprosić Wnioskodawcę o przekazanie
dodatkowych informacji lub dostarczenie dokumentów istotnych do rozpatrzenia
prośby o udzielenie darowizny.

III. Rozpatrywanie wniosków
1. Prośby o udzielenie darowizny rozpatrywane są pod koniec każdego miesiąca.
2. Przy rozpatrywaniu Wniosku brane są pod uwagę:





cel, na który ma być przeznaczona darowizna i jego zgodność z zasadami
społecznej odpowiedzialności biznesu ROCKWOOL Polska;
możliwości finansowe ROCKWOOL Polska;
kompletność i wiarygodność prośby o udzielenie darowizny;
dotychczasowa współpraca z Wnioskodawcą.

3. Sekretariat Dyrektora Personalnego pisemnie powiadomi Wnioskodawcę o decyzji
(pozytywnej lub negatywnej). Decyzje w zakresie przyznania lub nie przyznania
darowizny są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie i nie wymagają
uzasadnienia.
4. Dany Wnioskodawca może otrzymać tylko jedną darowiznę w ciągu jednego roku
kalendarzowego.
IV. Przekazywanie darowizn
1. Darowizna finansowa realizowana jest w formie przelewu na wskazane przez
Wnioskodawcę konto bankowe lub poprzez zapłatę za fakturę zakupu przedmiotów
na cel wskazany w prośbie.

1.1. W przypadku zapłaty za fakturę, faktura ta musi być wystawiona na firmę
ROCKWOOL Polska.
2. Darowizna materialna w postaci produktów ROCKWOOL realizowana jest w formie
nieodpłatnego przekazania produktów, o które wnioskował Wnioskodawca.
2.1. Wnioskodawca odbiera przyznany mu towar samodzielnie, stawiając się w
wyznaczonym dniu, czasie i miejscu. Dział Realizacji Zamówień poinformuje
Wnioskodawcę o terminie odbioru darowizny oraz wymaganiach związanych z
transportem przyznanego mu towaru.
2.2. Na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy dostawa przyznanego mu towaru może
być zrealizowana poprzez ROCKWOOL Polska. Koszt dowozu ponosi
Wnioskodawca. Dział Realizacji Zamówień poinformuje Wnioskodawcę o
kosztach transportu. Wnioskodawca pisemnie akceptuje przedstawione koszty,
wyrażając tym samym zgodę na obciążenie go fakturą VAT (przelew 8 dni).
Transport realizowany jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych
Warunkach Dostaw ROCKWOOL Polska.

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZGODA NA UPUBLICZNIENIE DANYCH

W przypadku przyznania darowizny przez ROCKWOOL Polska wyrażam zgodę w imieniu
wnioskującej organizacji na upublicznienie danych na temat faktu przyznania darowizny, kwoty
wsparcia i celu przeznaczenia darowizny.
□ TAK
□ NIE

Nazwa organizacji:

Adres:

NIP:

Telefon:

E-mail:

Imię i nazwisko:

Pełniona funkcja:

Podpis:

Miejscowość i data:

Pieczątka:

