
ZAŁĄCZNIK 4 - Wzór umowy o udzielenie pomocy społecznej osobie niepełnoletniej  

 

zawarta [data] roku pomiędzy: 

Fundacją Świętego Mikołaja, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Rejestrowy, 

pod numerem KRS 0000126602, reprezentowaną przez Dariusza Karłowicza – prezesa zarządu, Joannę 

Paciorek – wiceprezes zarządu, zwaną dalej „Fundacją”  

Oraz 

 

[imię i nazwisko], zamieszkałym w [adres], [PESEL], reprezentującym swoje niepełnoletnie dziecko   
[imię i nazwisko],  
zwane dalej „Uprawnionym” 
 

§ 1 

1. Fundacja udziela Uprawnionemu pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie xxx zł 

(słownie: xxx złotych) na wsparcie [imię i nazwisko odbiorcy świadczenia] zgodne z § 1 pkt 2, 

którego prawnie reprezentuje. 

2. Pomoc udzielana przez Fundację zgodnie z ust. 1 przeznaczona jest na sfinansowanie usług 

medycznych w zakresie zdrowia psychicznego oraz konsultacji i terapii psychologicznych w okresie 

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z wnioskiem o udzielenie pomocy społecznej, 

który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu udzielania pomocy społecznej przez Fundację Świętego 

Mikołaja.  

3. Kwota wymieniona w ust. 1 zostanie przeznaczona na realizację celów zgodnych: z §4 pkt 11) 

Statutu Fundacji Świętego Mikołaja tj. pomoc społeczna, regulaminem udzielania pomocy 

społecznej przez Fundację Świętego Mikołaja oraz z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej i z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym 

i wolontariacie.  

4. Uprawniony wymienioną w ust. 1 kwotę przyjmuje i oświadcza, iż wykorzysta przekazane środki 

finansowe zgodnie z przeznaczeniem w terminie do dnia: 30 czerwca 2023 r. I transza; 31 grudnia 

2023 r. II transza. 

 

§ 2 

1. Środki pieniężne na realizację celu określonego w § 1 zostaną przekazane przez Fundację po 

otrzymaniu podpisanej umowy, na konto bankowe nr xxx.  

2. Środki pieniężne będą wypłacane w 1 lub 2 transzach w zależności od potrzeb wskazanych we 

wniosku, w tym I transza w terminie do 7 dni od podpisania umowy i II transza w terminie do 7 dni 

od przedłożenia do Fundacji przez uprawnionego/opiekuna ustawowego zestawienia 

faktur/rachunków za realizację świadczenia w ramach 1 raty.  

  



  § 3 

1. Uprawniony zobowiązuje się do przesłania Fundacji (na adres: stypendia@mikolaj.org.pl) 

zestawienie faktur/rachunków za: usługi medycznie w zakresie zdrowia psychicznego, konsultacje 

lub terapie psychologiczne w terminie do 30 czerwca 2023 r. (faktury/rachunki za okres od 1 

stycznia do 30 czerwca 2023 r.) oraz do 31 grudnia 2023 roku (faktury/rachunki za okres od 1 lipca 

do 31 grudnia 2023 r.). 

2. Uprawniony zobowiązuje się, że w przypadku niewykorzystania w całości otrzymanych środków 

pieniężnych wpłaci je bez wezwania na konto bankowe 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 do 

dnia 30 czerwca 2023 (pieniądze przyznane w I transzy) i do dnia 31 grudnia 2023 (pieniądze 

przyznane w II transzy).   

3. W przypadku niewykorzystania w całości lub nieprawidłowego wykorzystania przez 

uprawnionego otrzymanych środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1 lub nieprzedłożenia 

zestawienia faktur/rachunków, Fundacja ma prawo żądania zwrotu przyznanych środków 

pieniężnych.  

4. W powyższym przypadku uprawniony zobowiązany jest do wpłaty otrzymanej kwoty w terminie 

7 dni od daty otrzymania żądania od Fundacji, przelewem na wskazany w żądaniu numer rachunku 

bankowego Fundacji.  

 

§ 4 

1. Niniejsza umowa nie stanowi darowizny, o której mowa w art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 5 

1. Fundacja oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych Uprawnionego 
niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  

2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
mikolaj@mikolaj.org.pl. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Fundację na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych 
osobowych związanych z realizacją niniejszej umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, 
PESEL, adres zameldowania/zamieszkania, numer dowodu osobistego, w tym data jego ważności, 
numer telefonu, adres email oraz w kategorii dane wrażliwe – dane dotyczące zdrowia 
uprawnionego. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 in fine, nie będą przekazywane 
podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej 
Umowy.  

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  
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6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres od dnia zawarcia umowy 
do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza umowa została zawarta, chyba, że 
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne. 

7. Uprawnionemu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do jego danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Uprawniony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Uprawniony wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich jego danych osobowych – w tym danych 
wrażliwych, o których mowa w ust. 3 – w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych właściwych ustaw. 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy dla Fundacji. 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 

FUNDACJA         UPRAWNIONY 

 

 

     

 


