
 
UMOWA O WSPARCIE NR ………… 

 
 Umowa zawarta w dniu ……………………….. we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Fundacją DOM – Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 57W/17, 54-203 Wrocław zwaną 
dalej Fundacją DOM, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000534950, Regonem 
360313421 i NIP: 8943058230 
 
 a 
 
Panią/Panem…………………………………………………………………………………. 
zamieszkałym/łą……………………………………………………………………………… 
legitymujący/ą się 
DO…………………………………………………………………………….  
działającym w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………….  
zwaną/em dalej Beneficjentem.  
 

§1 
 
1. Zawarcie niniejszej Umowy jest warunkiem przyjęcia do Fundacji DOM. Z chwilą 
przyjęcia osoby do Fundacji DOM, staje się ona Beneficjentem.  
 
2. Prowadzenie subkonta przez Fundacje DOM jest nieodpłatne i nie wiąże się z 
żadnymi dodatkowymi obowiązkami ze strony Beneficjenta bądź osób 
reprezentujących Beneficjenta. 
 
3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wsparcia, stanowiący 
integralny załącznik do niniejszej umowy. 
 
4. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej pomocy zgodnie z jej 
przeznaczeniem wskazanym przede wszystkim we wniosku o wsparcie. 
 
5. Wykorzystanie otrzymanej pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem jest podstawą 
do zwrotu świadczenia na rzecz Fundacji. 
 

§2 
 
1. Na mocy niniejszej Umowy Fundacja DOM udostępnia Beneficjentowi rachunek 
bankowy w Banku ING 06 1050 1575 1000 0090 3053 2312. Wpłaty na rzecz 
Beneficjenta identyfikowane będą poprzez zawarcie w ich tytule i/lub celu 
szczegółowym słów: imię i nazwisko 
beneficjenta……………………………………………………………………… 
 
2. Z tytułu udostępnienia rachunku bankowego oraz prowadzenia obsługi księgowej 
środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Beneficjenta przez Darczyńców, 
Fundacja DOM nie pobiera od Beneficjenta ani osób reprezentujących Beneficjenta 
oraz Darczyńców żadnej prowizji ani też wynagrodzenia innego rodzaju.  
 



3. Fundacja DOM nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem 
środków na rzecz Obdarowanego, za wyjątkiem opłat bankowych, zaś wszystkie 
ewentualne zobowiązania publiczno-prawne, w tym finansowe związane z zawartą 
umowę obciążają Beneficjenta. 
 
4. Wszystkie środki pieniężne zgromadzone na rzecz Beneficjenta na rachunku 
bankowym przeznaczane będą na zaspokajanie indywidualnych potrzeb Beneficjenta. 
 
5. Wydatkowanie środków zgromadzonych na rzecz beneficjentach na rachunku 
bankowym następować może w następujący sposób:  
a) przez pokrycie kosztów na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta lub osoby 
działającej w imieniu Beneficjenta rachunków, kalkulacji lub innych dokumentów 
potwierdzających wysokość przewidywanych kosztów.  
b) przez przekazanie środków bezpośrednio na rachunek Beneficjenta. 
 

§3 
 
1.Beneficjent lub osoby działające na rzecz i w imieniu Beneficjenta są zobowiązane 
aktualizować na bieżąco istotne dane związane z Beneficjentem przekazując je 
Fundacji DOM na piśmie. 
 
2. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy Beneficjent lub osoba działająca na rzecz lub 
w imieniu Beneficjenta oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne 
rozpowszechnianie wykorzystanie przez Fundacje DOM wizerunku Beneficjenta na 
następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie wszelkimi dostępnymi technikami; 
b) zwielokrotnienie wszelkimi dostępnymi technikami; 
c) wprowadzenie do obrotu; 
d) wprowadzanie do pamięci komputera; 
e) udostępnienie osobom trzecim, a także udzielają Fundacji DOM zgody na 
nieograniczone wykorzystanie praw zależnych, związanych ze zdjęciami. 
 
3. Beneficjent bądź osoby reprezentujące Beneficjenta będąc świadomym 
odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych , oświadczają że przedstawione 
przez nich w Umowie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

§4 
 

1. Niniejszym Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§5 
 
1. Niniejszym Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może 

wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub 

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się przez drugą Stronę 

z zobowiązań wynikających z Umowy. 



2.Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Fundacji DOM. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

5. Z chwilą zawarcia Umowy traci moc uprzednio zawarta przez strony Umowa. 

 

 

 

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

Wrocław, dnia           Podpis Beneficjenta  


