ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa
tel. 22 845 95 00, e-mail: fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl
KRS 0000109744
NIP 526-03-11-952

Identyfikator odbiorcy płatności:

Pole do wypełnienia przez FNP
w celu identyfikacji osoby deklarującej zgodę
na obciążenie jej rachunku

Identyfikator darczyńcy:

5 2 6 - 0 3 - 1 1 - 9 5 2
Identyfikator płatności:

Zgoda na obciążanie rachunku to upoważnienie dla Pana/Pani banku do
przekazywania co miesiąc z Pani/Pani rachunku bankowego darowizny dla
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w kwocie określonej przez Pana/Panią poniżej.
Imię
Nazwisko
Rezydent

Nierezydent

Konsument w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego

Pozostali płatnicy

Rezydent – to osoba fizyczna, prawna oraz inny podmiot mający miejsce zamieszkania
lub siedzibę w Polsce; nierezydent – to osoba fizyczna, osoba prawna oraz inny podmiot
mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą
Konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego to osoba nieprowadząca
działalności gospodarczej; pozostali płatnicy – należy zaznaczyć w przypadku osób
prowadzących działalność gospodarczą i firm

PESEL
Kwota darowizny

30 PLN

50 PLN

100 PLN

Inna kwota

Numer obciążanego
rachunku
Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

Miasto

Kod pocztowy

Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na obciążenie rachunku
Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę dla banku prowadzącego wskazany w niniejszym oświadczeniu rachunek bankowy, do obciążenia tego rachunku w drodze polecenia
zapłaty tytułem dokonania przeze mnie darowizny dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyrażenie zgody na obciążanie rachunku bankowego jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne dla realizacji powyższego celu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie 02-611 przy ulicy Krasickiego 20/22, KRS 0000109744,
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) w celu gromadzenia środków pieniężnych na
działalność statutową. Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych
FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 U.o.d.o. w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto
przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji powyższego celu.
Zgoda na otrzymywanie informacji o działalności statutowej FNP
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną i pocztową materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania
środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany powyżej adres. Wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów drogą elektroniczną
i pocztową jest dobrowolne.
Podpis na niniejszym formularzu musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym przez Państwa w swoim banku.

Miejscowość

Data

Podpis

Kim jesteśmy?

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera utalentowanych młodych naukowców i ambitne projekty
badawcze. Chcemy, aby z efektów pracy najlepszych polskich naukowców mogli korzystać wszyscy,
a opracowane przez nich nowatorskie technologie, metody laboratoryjne i kliniczne jak najszybciej trafiały na rynek.

Czym jest
polecenie
zapłaty?

Polecenie zapłaty to bezpieczne i nowoczesne narzędzie, które pozwoli Państwu regularnie i bez żadnych dodatkowych formalności przekazywać Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wsparcie finansowe. Około
10 dnia każdego miesiąca z Państwa konta zostanie pobrana zadeklarowana kwota. Ustanawiając polecenie zapłaty, pomagają nam Państwo zredukować koszty administracyjne do minimum, dlatego darowizna
w takiej formie ma jeszcze większą siłę. Taka stała i regularna pomoc jest dla nas szczególnie cenna, albowiem dzięki niej możemy planować wydatki z wyprzedzeniem – co dotychczas nie było możliwe.

Dlaczego muszę
wypełniać i odsyłać
Fundacji ten
formularz?

Wypełniony i podpisany formularz jest nam niezbędny, abyśmy mogli w Państwa imieniu załatwić wszystkie formalności. Gdy tylko otrzymamy od Państwa prawidłowo wypełniony i podpisany formularz, to
w pierwszym kroku, za pośrednictwem naszego banku zostanie on przesłany do Państwa banku w celu
weryfikacji danych. Zajmie to około 10 dni, a w trakcie, gdy bank będzie rozpatrywał wniosek, otrzymają
Państwo od nas powitalny mail z informacją, że Państwa dyspozycja jest w trakcie realizacji. Po akceptacji
Państwa wniosku przez Bank, około 10 dnia każdego miesiąca z Państwa konta będzie pobierana i przekazywana do FNP zadeklarowana kwota darowizny. Na początku kolejnego roku kalendarzowego otrzymają
Państwo od nas potwierdzenie przekazania darowizny obejmujące wszystkie dokonane w poprzednim
roku wpłaty z tego tytułu. Takie zaświadczenie pomoże Państwu w wypełnieniu zeznania podatkowego
i w ewentualnym uzyskaniu ulgi podatkowej z tytułu darowizny.

Dziękujemy!

Dziękujemy Państwu za dołączenie do grona osób wspierających utalentowanych młodych naukowców!
Dzięki takim ludziom jak Państwo będziemy mogli działać skuteczniej. Wspólnie stworzymy młodym badaczom lepsze warunki do pracy, a oni z pewnością odwdzięczą się nam ciężką pracą i odkryciami, które
sprawią, iż nasze życie stanie się lepsze.
W imieniu wszystkich laureatów programu START serdecznie dziękujemy!

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub po prostu
interesuje Państwa to, co robimy – zapraszamy do kontaktu!
Zofia Matejewska
kom. +48 606 616 522
zofia.matejewska@fnp.org.pl
Adam Zieliński
kom. +48 501 249 618
adam.zielinski@fnp.org.pl
zapraszamy również do naszej siedziby:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
www.fnp.org.pl
www.start.fnp.org.pl

