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UMOWA  

O UDZIELENIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

zawarta w dniu ……………………... pomiędzy: 

Fundacją Mentor, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 177 -181, wpisaną do Rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000701578, numer NIP 9562328650, numer REGON 368623658, 

reprezentowaną przez:  

1. Beatę Kaliszek - Prezesa Zarządu  

zwanym w dalszej części umowy Fundacją,  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………., zamieszkałym/zamieszkałą w 

………………………………………………………………………………………………………..…..(adres), legitymującym/legitymującą 

się dowodem osobistym nr ………………………………………………………………………………………..………………., 

posiadającym/posiadającą PESEL……………………………………………..………..…………….zwanym dalej Uprawnionym. 

 

 

Zważywszy, że: 

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 12 Statutu Fundacji celem Fundacji jest świadczenie pomocy społecznej na 

rzecz funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej albo poszkodowanych w wyniku pełnienia obowiązków służbowych, 

2. Uprawniony złożył wniosek o udzielenie pomocy społecznej zgodnie z wymogami określony w 

Regulaminie korzystania przez członków OSP z pomocy udzielanej przez Fundację Mentor, który 

stanowi załącznik nr 1 do Umowy, 

3. Zarząd Fundacji podjął decyzję o udzieleniu Uprawnionemu pomocy społecznej, 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Fundacja udziela Uprawnionemu pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego  

kwocie…………………………………..zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………zł.) 
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2. Pomoc udzielona przez Fundację przeznaczona jest na ……………………………………………………………… 

3. Uprawniony oświadcza, iż pomoc określoną w ust. 1 przyjmuje i zobowiązuje się ją przeznaczyć na cel 

wskazany w ust. 2. 

4. Uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia Fundacji rozliczenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wydatkowanie otrzymanych środków pieniężnych zgodnie z celem wskazanym w  ust. 

2, nie później niż w terminie  30 dni od dnia ich otrzymania, zgodnie ze wzorem rozliczenia stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

 

1. Fundacja dokona przelewu kwoty wskazanej w § 1 ust. 1  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na 

rachunek bankowy Uprawnionego o nr…………………………………………………………………… 

2. W przypadku niewykorzystania w całości lub wykorzystania przez Uprawnionego otrzymanych środków 

pieniężnych niezgodnie z celem określonym w § 1 ust. 2 bądź nieprzedłożenia dokumentów zgodnie z 

wymogami określonymi w § 1 ust. 4 Fundacja ma prawo żądania zwrotu przyznanych środków 

pieniężnych. 

3. W przypadku żądania przez Fundację zwrotu środków Uprawniony zobowiązany jest do wpłaty całej 

otrzymanej kwoty w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania, przelewem na rachunek bankowy 

Fundacji. 

§ 3 

 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

właściwych aktów prawych.  

3. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią powstałe Strony 

poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Fundacji. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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