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UMOWA O WSPARCIE NR …………………………. 

Umowa zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

Fundacją Zielona Linia, ul. Czerwonych Beretów 6, 00-910 Warszawa  zwaną dalej Fundacją,
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000932491, Regonem 520450031 i NIP: 952-22-22-218,
reprezentowaną przez: Magdalenę Chrapek, zwanej dalej Fundacją, 

a Panią/Panem ……………………………………………………………… 

zamieszkałym/łą ……………………………………………………………. 

legitymującym/ą się DO 
………………………………………………………………………………. 

działającym/ą w imieniu własnym/ na rzecz 
…………………………………………………………………………………. 

zwaną/ym dalej Beneficjentem. 

§1 Przedmiot Umowy 

1.  Zawarcie niniejszej Umowy jest warunkiem przyjęcia do Fundacji. Z chwilą przyjęcia
osoby do Fundacji, staje się ona Beneficjentem.

2. Wsparcie  udzielane  przez  Fundację  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  Fundacji  Zielona  Linia
stanowiącym 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. 
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§2 Obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent lub osoby działające na rzecz i w imieniu Beneficjenta są zobowiązane
aktualizować  na  bieżąco  istotne  dane  związane  z  Beneficjentem  przekazując  je
Fundacji na piśmie.  

2. 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. 

§3 Klauzula Poufności

Strony  wzajemnie  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
dotyczącej  działalności  drugiej  Strony,  uzyskanych  w  związku  z  wykonaniem  niniejszej
umowy, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy drugiej Strony. Informacje
objęte tajemnicą mogą być udostępnione innym osobom jedynie w przypadkach, gdy jest to
niezbędne dla należytego wypełnienia niniejszej umowy, lub gdy wymaga tego obowiązujące
prawo,  i  tylko  w  niezbędnym  zakresie.  Zobowiązanie  niniejsze  obowiązuje  również  po
wygaśnięciu umowy. 

§4 Czas trwania Umowy 

1. Niniejszym  Umowa  została  zawarta  na  czas  …………..  Każda  ze  stron  może
wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się przez drugą Stronę
ze zobowiązań wynikających z Umowy.

2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie  spory  wynikające  z  realizacji  niniejszej  Umowy rozstrzygać  będzie  Sąd
właściwy dla siedziby Fundacji Zielona Linia.

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

6. Z  chwilą  zawarcia  Umowy  traci  moc  uprzednio  zawarta  przez  strony  Umowa.
Niniejsza umowa wraz ze stanowiącymi ją integralnymi załącznikami stanowi całość
porozumienia  pomiędzy  Stronami  w  zakresie  jej  przedmiotu  i  zastępuje  wszelkie
wcześniejsze uzgodnienia, oświadczenia lub porozumienia ustne lub pisemne w tym
zakresie. 
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7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia
to ważności pozostałych postanowień.

§5 Postanowienia końcowe 

Niniejszym  Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po
jednym dla każdej ze stron.

 ………………………………………..              …..……………………………………… 
            Data i podpis Fundacji                                        Data i podpis Beneficjenta 

Załączniki: 
- Regulamin Wsparcia 
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