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Umowa 

z dnia ___________2020 roku 

zawarta pomiędzy: 

FUNDACJĄ "INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO" z siedzibą w Warszawie (02-776) ul. 

Nowoursynowska 139J / 5, wpisana do rejestru KRS pod nr 0000627260, NIP 8133723977, 

REGON 364904828, data rejestracji 8 lipca 2016 r., zwaną dalej „Fundacją”, 

reprezentowaną przez: 

a 

Imię nazwisko __________________ adres _______________ PESEL_____________, NIP: 

____________________,  

zwanym dalej „Wnioskodawcą” 

 

Zważywszy, że: 

1) Wnioskodawca złożył do Fundacji wniosek nr ____ o udzielenie mu pomocy 

Finansowej („Wniosek”); 

2) Fundacja postanowiła udzielić Wnioskodawcy pomocy finansowej; 

3) Pomoc finansowa Fundacji przeznaczona jest na pokrycie określonych we Wniosku  

należności; 

4) W przypadkach określonych w Regulaminie Fundacji, Wniosku, a także w niniejszej 

umowie,  pomoc finansowa udzielona przez Fundację podlega zwrotowi; 

Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad wypłaty oraz ewentualnego 

zwrotu pomocy finansowej udzielanej Wnioskodawcy z budżetu Fundacji. 

2. Fundacja rozpatrując Wniosek podjęła decyzję o udzieleniu Wnioskodawcy pomocy 

finansowej przeznaczonej na pokrycie: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

czego szczegółowy opis został zamieszczony we Wniosku o udzielenie pomocy finansowej 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 
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§2 

Pomoc finansową została przyznana Wnioskodawcy w kwocie: ___________________zł 

(słownie: ___________________________________________________________________) 

i zostanie przekazana przelewem w całości na rachunek bankowy wskazany we Wniosku w 

terminie __ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

 

§3 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do przeznaczenia otrzymanych od Fundacji środków 

wyłącznie na cel wskazany we Wniosku i zobowiązuje się wykorzystać pomoc 

finansową w terminie __ dni od dnia jej otrzymania. 

2. W przypadku, gdy środki przyznane przez Fundację zostaną przez Wnioskodawcę 

przeznaczone na inny cel, niż określony we Wniosku lub Wnioskodawca nie 

wykorzysta środków na cel określony we Wniosku w terminie określonym w ust. 1 

powyżej, podgalają one niezwłocznemu zwrotowi Fundacji. 

3. Na wezwanie Fundacji Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 3 dni, przedstawić Fundacji dowód wykorzystania środków na cel 

określony we Wniosku.  

4. Wnioskodawca zobowiązuje się niniejszym do zwrotu Fundacji uzyskanego od niej 

wsparcia finansowego w wypadku prawomocnego rozstrzygnięcia stwierdzającego 

niezasadność wyegzekwowania nałożonych na Wnioskodawcę represji finansowych,  

których pokrycie stanowi przedmiot Wniosku lub uzyskania przez Wnioskodawcę 

zwrotu kosztów postępowania lub odszkodowania w szczególności z tytułu 

niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania, zatrzymania w otrzymanej 

wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość przyznanej przez Fundację pomocy 

finansowej. 

§4 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

 

Załączniki: 

1) kopia Wniosku  

___________________________ ___________________________ 
Wnioskodawca Fundacja 

 


