
Sianów, dnia ................................. 

 
 

UMOWA ŒWIADCZENIA POMOCY NR ………………. 

NA RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI „JESTEŒMY RAZEM” W SIANOWIE 

 

 

zawarta w Sianowie, w dniu ..................................... pomiêdzy Fundacj¹ „Jesteœmy Razem” w 

Sianowie, ul. Armii Polskiej 7, reprezentowan¹ przez ............................................................................. 

- cz³onka Zarz¹du, zwan¹ dalej „Fundacj¹”, 

a 

........................................................................................ zamieszka³¹/ym w ......................................... 

............................................................................................................................................................., 

legitymuj¹c¹/ym siê dowodem osobistym nr.......................................wydanym przez 

................................................................................................... Pesel .................................................. 

zwan¹/ym dalej „Œwiadczeniobiorc¹”. 

 

§1 

Œwiadczeniobiorca oœwiadcza, ¿e dzia³a w imieniu w³asnym/ jest prawnym opiekunem 

....................................................................................................... Pesel: …………………………….……………… 
/imiê i nazwisko/ 

i osob¹ uprawnion¹ do pobierania œwiadczeñ na jego rzecz*. 

 

§2 

1. Zarz¹d Fundacji, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Œwiadczeniobiorcê, 

podejmujesamodzieln¹ i jednostronn¹decyzjê oœwiadczeniu pomocy na rzecz podopiecznego 

.................................................................................................................................................... 

2. W ramach œwiadczonej pomocy realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce dzia³ania: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3. Pomoc œwiadczona jest na rzecz podopiecznych zgodnie z Regulaminem Przyznawania  Pomocy 

przez Fundacjê „Jesteœmy Razem” stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej umowy. 

4. Œwiadczeniobiorca oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z Regulaminem Przyznawania Pomocy przez 

Fundacjê „Jesteœmy Razem” i respektuje jego zapisy. 

5. Œwiadczeniobiorca zobowi¹zuje siê do wykorzystania otrzymanej pomocy zgodnie z jej 

przeznaczeniem. 

6. W przypadku wykorzystania otrzymanej pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem, lub 

uzyskaniempomocy z innego Ÿród³a finansowaniana sfinansowanie tych samych wydatków, 

œwiadczenie podlega zwrotowi na rzecz Fundacji. 
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§ 3 

Œwiadczeniobiorca zobowi¹zuje siê dostarczyæ aktualn¹ dokumentacjê medyczn¹, na ka¿de 

¿¹danieFundacji. 

 

§ 4 

Œwiadczeniobiorca wyra¿a zgodê na zasiêganie przez Fundacjê informacji o stanie zdrowia 

podopiecznych ulekarzy i w jednostkach opieki zdrowotnej oraz oœrodkach rehabilitacji w zakresie 

niezbêdnym do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Œwiadczeniobiorca wyra¿a zgodê na publikacjê danych i wizerunku podopiecznych w mediach oraz 

materia³ach informacyjnych Fundacji, w zakresie niezbêdnym do pozyskania pomocyprzez Fundacjê. 

 

§ 6 

1. Umowê niniejsz¹ strony zawieraj¹ na czas nieokreœlony/okreœlony* - do dnia 

....................................... 

2. Fundacja w ka¿dym czasie mo¿e podj¹æ decyzjê o zaprzestaniu udzielania pomocy bez podawania 

przyczyn, a Œwiadczeniobiorcy w takich okolicznoœciach nie przys³uguj¹ ¿adne roszczenia do Fundacji. 

W takim przypadku umowa rozwi¹zuje siê z dniem dorêczenia oœwiadczenia o zaprzestaniu 

udzielania pomocy. 

 

§ 7 

Œwiadczenie pomocy rozliczone zostanie w formie pisemnego protoko³u, akceptowanego przez obie 

strony. 

 

§ 8 

Wszelkie spory wynikaj¹ce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aœciwy dla 

siedzibyFundacji. 

 

§ 9 

Umowê niniejsz¹ sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................     ................................................... 

/Fundacja/        /Œwiadczeniobiorca/ 

* niepotrzebne skreœliæ 
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