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Poniższe wytyczne obejmują: 

• Nasze podejście do darowizn charytatywnych 

• Kwalifikowalność 

• Proces weryfikacji i powiadomień 

• Co wychodzi poza zakres darowizn na cele 
charytatywne 

• Darowizny rzeczowe 

• Informacje o wniosku o dotację 

• Dostęp do wniosku o dotację 

• Portal firmy Benevity z wykazem celów 
dobroczynnych  

 
Nasze podejście do darowizn charytatywnych 
 
W Collins Aerospace staramy się wprowadzać natychmiastowe, realne ulepszenia tam, gdzie mieszkamy i 
pracujemy, wpływając jednocześnie w sposób trwały na przyszłe pokolenia na całym świecie. Takie podejście 
nazywamy Collins dla społeczności. Taka odważna postawa wyraża zaangażowanie naszej firmy w 
rozwiązywanie najtrudniejszych problemów społecznych. 
 
Aby zmaksymalizować nasz wpływ na poziomie lokalnym iglobalnym nasze działania w zakresie wolontariatu, 
przywództwa obywatelskiego oraz wsparcia korporacyjnego opieramy na trzech filarach, w których czujemy się 
wyjątkowo dobrze przygotowani do wprowadzania zmian: 
 

 
 

 
 

Edukacja STEM: Inspirowanie 
naszej młodzieży do wybierania 
ścieżki zawodowej w dziedzinie 

inżynierii i technologii 

Rozwój kadry pracowniczej: 
Inwestowanie w naszą obecną i 

przyszłą kadrę pracowniczą 

Rozwijanie integracyjnych i 
zrównoważonych środowiskowo 

społeczności, w których żyją i 
pracują nasi pracownicy i klienci 

 

Kluczowe inicjatywy: 
 

Kluczowe inicjatywy: 

 

Kluczowe inicjatywy: 

Program edukacyjny STEM dla osób 
niedostatecznie reprezentowanych w 

dziedzinie inżynierii i technologii 
przeznaczony dla grupy wiekowej od 

4 do 18 roku życia 

Program edukacyjny mający na celu 
zmniejszenie różnic w zakresie 

umiejętności przeznaczony dla osób 
powyżej 18 roku życia, 

Tworzenie zróżnicowanego i 
integracyjnego środowiska pracy, 

Wsparcie dla weteranów 
 

Różnorodność, sprawiedliwość i integracja 

Zrównoważony rozwój środowiska 
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Kwalifikowalność  
Aby wnioski o dotacje mogły zostać rozpatrzone, muszą zostać spełnione następujące kryteria: 

• Program lub działania, na które wnioskowane są środki, muszą być zgodne z założeniami co najmniej 
jednego z filarów Collins Aerospace. 

• Organizacja otrzymująca dotację musi być: 
o Zarejestrowana u naszego partnera zarządzającego darami charytatywnymi, czyli na Portal firmy 

Benevity z wykazem celów dobroczynnych 
o Zlokalizowana w promieniu 50 mil od zakładu Collins Aerospace,  
o Na stałe zwolniona z opodatkowania i posiadająca status 501(c)3 lub jego międzynarodowy 

odpowiednik oraz  
o W stanie przedstawić sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku.  

 
Przyjmujemy również wnioski od akredytowanych instytucji edukacyjnych i agencji rządowych innych niż te 
posiadające status 501(c)3 na zasadzie indywidualnego przypadku. 

 
Zaangażowanie pracowników Collins Aerospace (obecne lub wcześniejsze) nie jest wymagane, ale zdecydowanie 
preferowane (np. członkostwo w zarządzie, wolontariusz, mentor itp.). 
 
Dofinansowanie nie będzie brane pod uwagę, jeśli będzie dotyczyło następujących celów: 
 

• Prywatne fundacje 

• Memoriały, darowizny i kampanie roczne 

• Wnioski, które przynoszą korzyści jednostkom lub rodzinom 

• Stowarzyszenia społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia absolwentów lub handlowe, organizacje 
braterskie lub polityczne, lub organizacje służące ograniczonemu gronu odbiorców  

• Drużyny sportowe, wydarzenia sportowe, sportowe kampanie kapitałowe i stypendia przeznaczone dla 
sportowców 

• Upominki, nagrody za uczestnictwo lub loterie 

• Kandydaci polityczni, kampanie lub organizacje 

• Organizacje wyznaniowe spełniające cele religijne 

• Redukcja deficytu 

• Organizacje, które dyskryminują na podstawie rasy, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, wyznania 
religijnego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej, wieku, pochodzenia narodowego, 
niepełnosprawności lub statusu weterana 
 

Proces weryfikacji i powiadomień 

Chociaż Collins Aerospace chciałby wspierać wszystkie cele charytatywne, maksymalizujemy nasz wpływ 

poprzez priorytetowe traktowanie organizacji i programów, których założenia są zgodne z założeniami naszych 

filarów.  

 
Wnioski o dotacje są przyjmowane na bieżąco i poddawane ciągłej ocenie, a decyzje są zazwyczaj podejmowane w 
ciągu 60 dni od złożenia wniosku.  
 
Po zakończeniu procesu weryfikacji, wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailem o wyniku weryfikacji oraz o 
szczegółach dotyczących płatności, jeśli takie będą.  
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Należy pamiętać o następujących kwestiach:  

• W większości przypadków wnioski o dotacje powinny być składane przez organizację charytatywną 
otrzymującą dotację (nie przez Collins Aerospace). 

• Ze względu na nasze lokalne podejście do darowizn charytatywnych, typowa wielkość naszych 
dotacji różni się w zależności od inicjatywy. 

• Nie jesteśmy w stanie zapewnić oceny wniosków pod kątem merytorycznym.  

• Nie należy oczekiwać, że wsparcie ze strony Collins Aerospace będzie trwało bezterminowo, a 
odrzucenie wniosku o dofinansowanie nie odzwierciedla negatywnej oceny organizacji lub wartości jej 
programów i usług. 

• Jeśli dofinansowanie zostanie zatwierdzone i przyznane w kwocie przekraczającej 50 000 USD, 
konieczne będzie zobowiązanie się do podpisania  umowy darowizny/dotacji, która zostanie 
przesłana do podpisu przez zespół ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Collins Aerospace. 

 
Co wychodzi poza zakres darowizn na cele charytatywne 

Program charytatywny Collins Aerospace nie stanowi zatwierdzonej metody przetwarzania wniosków dotyczących 

następujących kwestii, niezależnie od statusu organizacji non-profit: 

• Członkostwa w organizacjach takich jak towarzystwa zawodowe, towarzystwa półzawodowe, stowarzyszenia 

branżowe, kluby branżowe, stowarzyszenia handlowe, izby handlowe i inne kluby, w których członkostwo jest 

związane przede wszystkim z działalnością firmy i jest uznawane za przynoszące korzyść firmie. 

• Wszelkich darowizn na cele charytatywne, które skutkują korzyściami finansowymi dla Collins Aerospace o 

wartości 50% lub więcej całkowitej darowizny (np. sponsoring gali z wartością biletu stanowiący 100% 

darowizny) 

• Sponsoringu korporacyjnego nie prowadzonego przez organizacje posiadające status 501(c)3 lub jego 

międzynarodowy odpowiednik 

• Projektów badawczych lub dysertacji prowadzonych przez uczelnie i uniwersytety oraz sponsorowanych 

działań badawczych 

• Sponsoringu konferencji, zjazdów, sympozjów, pokazów lotniczych lub innych wydarzeń organizowanych 

przez organizacje handlowe lub zawodowe 

• Programów/wniosków o pomoc dla pracowników Raytheon Technologies 

• Sponsoringu lub darowizn dla osób lub zespołów za udzielanie się w drużynach sportowych lub innych w tym 

wydarzeniach sportowych o charakterze charytatywnym (np. turnieje golfowe, lekkoatletyka, pływanie, 

kolarstwo, wyścigi, marsze, zabawy, konkursy itp.) 

 

Darowizny rzeczowe 
Collins Aerospace może zdecydować się na przekazanie aktywów będących własnością firmy lub zakupionych 
przez firmę zamiast gotówki. Aby dany podmiot mógł zostać uznany za charytatywny: 

• Aktywa lub materiały muszą być wycenione na ponad 500 USD oraz 

• Odbiorca aktywów musi być organizacją na stałe zwolnioną z opodatkowania i posiadająca status 501(c)3 
lub jego międzynarodowy odpowiednik 

 
Wszystkie darowizny rzeczowe muszą być zainicjowane przez osobę kontaktową z zakładu/pracownika Collins 
Aerospace i udokumentowane przez zespół ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. Może obowiązywać umowa 
o zwolnieniu z odpowiedzialności. 
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Informacje o wniosku o dotację 
Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie, należy podać szczegóły dotyczące organizacji, takie jak: 

 

• Misja, wizja, skład kierownictwa (pełne imiona i nazwiska prawne pracowników wyższego szczebla i zarządu), 

roczny budżet. 

• Jak organizacja w unikalny sposób odnosi się do aktualnego problemu. 

• Historia dofinansowania od firmy Collins Aerospace i naszej firmy macierzystej, Raytheon Technologies. 

• Informacje kontaktowe wszystkich pracowników Collins Aerospace zaangażowanych w działalność 

organizacji. 

 
Wnioskodawca będzie musiał również dostarczyć informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie, takie jak: 

 

• Szczegółowy opis projektu/programu, w tym jego przeznaczenie i cele z podaniem powodów dlaczego 

potrzebne jest dofinansowanie 

• Budżet projektu/programu i wnioskowana kwota dofinansowania 

• Daty projektu/programu w tym okres, w którym potrzebne będzie dofinansowanie 

• Opis odbiorców lub populacji, która jest adresatem projektu/programu lub na którą będzie miał on wpływ 

• Liczba osób bezpośrednio korzystających z tego projektu/programu w ciągu roku 

• Możliwości wolontariatu, jakie organizacja lub projekt/program może potencjalnie zapewnić pracownikom 

Collins Aerospace 

• Wymierne wyniki tego projektu/programu  

• Konkretne możliwości zwiększenia widoczności lub sposoby na rozpoznawalność Collins Aerospace 

• Aktualni partnerzy w społeczności i szczegóły dotyczące wszystkich innych źródeł dofinansowania 

 
Wreszcie, wnioskodawca może potrzebować przesłać dokumenty związane z organizacją, które mogą obejmować: 

 

o w przypadku organizacji z siedzibą w USA: formularz W-9, list ustalający IRS, formularz 990, 

sprawozdanie roczne, broszurę z programem/wydarzeniem itp. 

 

o w przypadku organizacji z siedzibą w USA: Certyfikat Foreign Contribution Regulation Act (FCRA); 

Ostatnie sprawozdanie FRCA w formie FC-3; Świadectwo rejestracji zgodnie z sekcją 12A ustawy o 

IT; Świadectwo rejestracji w systemie GST (wraz z załącznikiem A i B); Zbadane sprawozdania 

finansowe z ostatnich 3 lat finansowych; Świadectwo zwolnienia z podatku IT na mocy sekcji 35AC 

lub Świadectwo zwolnienia z podatku IT (dożywotnia ważność) na mocy Sekcji 80G; Rejestracja w 

PAN; Sprawozdania roczne z ostatnich 3 lat finansowych. 

 

o w przypadku organizacji globalnych (z siedzibą poza USA lub Indiami):oficjalny dokument 

rządowy potwierdzający status organizacji charytatywnej, sprawozdanie roczne, broszura dotycząca 

programu/wydarzenia itp. 
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Dostęp do wniosku o dotację 
Jako jednostka biznesowa Raytheon Technologies, Collins Aerospace używa systemu Benevity Versaic do 
zarządzania wnioskami o dotacje. Wszystkie wnioski o dotacje muszą być złożone online za pośrednictwem 
formularza wniosku o dotację dostępnego w systemie Versaic. 
 

1. Organizacje posiadające status 501(c)3 ubiegające się o fundusze na program, projekt lub sponsorowanie 
wydarzenia muszą najpierw zarejestrować się na Portal firmy Benevity z wykazem celów dobroczynnych. 

2. Po zarejestrowaniu organizacji można złożyć wniosek o dotację. 
 

a. Jeżeli jesteś już partnerem społeczności Collins Aerospace (globalnym lub amerykańskim) 
powinieneś otrzymać specjalne zaproszenie z linkiem i kodem do naszego formularza wniosku o 
dotację. Należy skontaktować się z przedstawicielem Collins Aerospace, aby otrzymać specjalne 
łącze wraz z kodem. Aby się zalogować, potrzebna będzie nazwa użytkownika i hasło do systemu 
Benevity Versaic. 

b. Jeżeli jesteś organizacją z siedzibą w USA i  nie jesteś jeszcze partnerem Collins Aerospace, 
zapraszamy do złożenia wniosku do naszego amerykańskiego programu doraźnej pomocy 
charytatywnej. Należy skorzystać z poniższego łącza i kodu: 

i. Wniosek o dotację na cele charytatywne w USA: https://rtx.versaic.com/ 
ii. Kod do zaproszenia: Collins_US_AdHoc22 

c. Jeśli jesteś organizacją z siedzibą w Indiach, program składania wniosków o dotacje dla Collins 
Aerospace w Indiach jest tylko na zaproszenie. Należy skontaktować się z przedstawicielem Collins 
Aerospace, aby otrzymać specjalne łącze wraz z kodem. Aby się zalogować, potrzebna będzie 
nazwa użytkownika i hasło do systemu Benevity Versaic. 

d. Jeżeli jesteś organizacją z siedzibą poza USA lub Indii i nie jesteś jeszcze partnerem 
Collins Aerospace, zapraszamy do złożenia wniosku do naszego amerykańskiego programu 
doraźnej pomocy charytatywnej. Należy skorzystać z poniższego łącza i kodu: 

i. Wniosek o dotację na cele charytatywne w innych krajach: https://rtx.versaic.com/ 
ii. Kod do zaproszenia: Collins_Global_AdHoc22 

 

Portal firmy Benevity z wykazem celów dobroczynnych 
Raytheon Technologies i jego filie (Collins Aerospace) korzystają z usług partnera zarządzającego darami 

charytatywnymi Benevity w celu sprawdzenia organizacji charytatywnych pod kątem naszych wytycznych 

dotyczących udzielania dotacji.  

 

Rejestrując swoją organizację non-profit na Portalu firmy Benevity z wykazem celów dobroczynnych, będzie można:  

• Złóż oświadczenie o autocertyfikacji,  

• Wypełnij profil celu dobroczynnego, w tym misję, wartość i beneficjentów,   

• Wskaż preferencje dotyczące płatności (wpłata EFT, papierowy czek wysłany pocztą, itp.),  

• Wyeksportuj szczegóły dotyczące darowizny (pracownicy indywidualni i firmy) oraz  

• Dodaj historie, które wywarły realny wpływ, aby przekonać potencjalnych fundatorów (wszyscy klienci Benevity). 

 

Samouczki dotyczące tworzenia profilu na Portalu celów dobroczynnych Benevity: samouczek wideo  lub pisemne 

instrukcje. Możesz również złożyć wniosek o wsparcie ze strony Benevity tutaj. 

 

Pytania? W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy CorporateSocialResponsibility@collins.com 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://benevity.com/
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new

