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UMOWA DOTACJI 
zawarta w dniu _______________________ 2016 roku pomiędzy: 

 
Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA" z siedzibą w Warszawie, przy  

ul. Plac Zamkowy 10, 00 – 277  Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324413, NIP: 7010170150, REGON: 

141754758, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

zwaną dalej „Fundacją”, 
a 

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

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

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

reprezentowanym/ą przez 

 

……………………………………………………….. 

 
zwanym/ą  dalej „Grantobiorcą”. 
 

§ 1  
1. Mocą niniejszej Umowy Fundacja zobowiązuje się do przekazania dotacji na rzecz Grantobiorcy  

w kwocie  5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Dofinansowanie udzielone jest z przeznaczeniem na realizację Projektu w ramach Programu 

„Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przy współpracy ze spółką Tesco (Polska) Sp. z o.o. 

 z siedzibą w Krakowie oraz Fundacją Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie, przedstawionego  

w aplikacji, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy. Grantobiorca zobowiązuje się zrealizować 

Projekt i wykorzystać przekazane środki do 31.12.2016 roku. 

3. Fundacja oświadcza, iż przedmiot dotacji jest wolny od wszelkich obciążeń, ograniczeń  

w rozporządzaniu oraz praw osób trzecich. 

4. Fundacja oświadcza i zapewnia, że wartości majątkowe będące przedmiotem niniejszej dotacji 

pochodzą z legalnego i ujawnionego źródła.  

5. Grantobiorca oświadcza, że dotację przyjmuje i zobowiązuje się przekazać ją na cel określony  

w § 1 , pkt. 2 niniejszej umowy. 
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§ 2 
1. Suma dofinansowania zostanie przekazana Grantobiorcy przelewem na rachunek bankowy 

……………………………………………………………………………………………… w terminie do 30.06.2016 roku. 

2. Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania prawidłowości jego realizacji  

i wydatkowania otrzymanej dotacji poprzez: 

a. materiały dokumentujące działania i rezultaty Projektu, np. zdjęcia, filmy realizowanych 

działań (przy czym konieczne jest uzyskanie zgody autora zdjęć/filmu na ich publikację 

oraz zgodę osób fotografowanych/filmowanych na wykorzystanie wizerunku), artykuły 

prasowe, kopie materiałów promocyjnych i inne; 

b. dokumentację potwierdzającą zaangażowanie osobowe uczestników i personelu  

w realizację Projektu, np: listy obecności (z podaniem miejsca i czasu, imion i nazwisk 

uczestników wraz z ich podpisami oraz tel. kontaktowym lub adresem e-mail), umowy 

personelu Projektu (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne itp.); 

c. dokumentację księgową – prowadzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości i prawem 

powszechnie obowiązującym oraz opisaną w sposób umożliwiający identyfikację źródła 

 i wysokości finansowania poszczególnych wydatków. 

3. Grantobiorca zobowiązuje się do promowania działań związanych z Projektem realizowanym  

w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. 

4. Sposób realizacji Umowy oraz wykorzystania przez Grantobiorcę dotacji podlega merytorycznej  

i finansowej kontroli ze strony Fundacji. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie 

dotacji ponosi Grantobiorca i w razie uchybień zobowiązuje się zwrócić Fundacji pełną wartość 

dotacji. 

5. Fundacja zastrzega sobie prawo wglądu do wszystkich dokumentów finansowych, związanych  

z realizacją Projektu, będącego przedmiotem dofinansowania, na co Grantobiorca wyraża zgodę 

 i zobowiązuje się udostępnić wymagane przez Fundacje dokumenty.  

6. Grantobiorca przyjmuje do wiadomości, że Projekt zostanie poddany ewaluacji. W związku  

z powyższym Grantobiorca udostępni wszelkie, wskazane przez Fundację informacje dotyczące 

Projektu, jak również zgodzi się na wizytę monitorującą.  Grantobiorca zobowiązuje się  

sprawozdać z realizacji Projektu i rozliczyć otrzymaną Dotację, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Regulaminie programu „Decydujesz, pomagamy”. Grantobiorca oświadcza, że zapoznał się z 

Regulaminem programu „Decydujesz, pomagamy”. 

7. Grantobiorca zobowiązuje się dokonać rozliczenia w terminie do 31 stycznia 2017 roku. 
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8. Sposób rozdysponowania środków został ujęty we wniosku aplikacyjnym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Umowy. Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków 

do 20% kategorii, z której przesuwane są środki. 

9. Jako datę złożenia sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Fundacji. 

10. Sprawozdania  niekompletne, nieczytelne, niepodpisane, niezgodne z wzorem sprawozdania, bez 

wymaganych załączników, złożone poza przewidzianym terminem w par. 2 pkt. 7 Umowy nie 

będą uważane za złożone. W takim przypadku zastosowanie będzie miał par. 2 ust. 3 powyżej 

(zwrot dotacji).  

 
§ 3 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 
§ 4 

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

2. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 

właściwy dla siedziby Fundacji  sąd powszechny.  

 
§ 5 

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

Stron.  

 
§ 6 

1. Integralna częścią niniejszej Umowy jest Regulamin programu „Decydujesz, pomagamy”. 

2. Grantobiorca oświadcza, iż otrzymał Regulamin programu „Decydujesz, pomagamy”, zapoznał się 

z jego postanowieniami i zobowiązuje się do niego stosować realizując Projekt, będący 

przedmiotem dofinansowania na podstawie niniejszej Umowy.  

3. W przypadku rozbieżności między zapisami niniejszej Umowy i Regulaminu, o którym mowa  

w § 6, pkt.1 pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy. 

 

Fundacja Stocznia Grantobiorca 
 
 


