
Z Kujawskim pomagamy pszczołom – konkurs grantowy, edycja 2014 
 

WZÓR UMOWY 
 
zwarta w Warszawie dnia ........... kwietnia 2014 roku między Fundacją Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, 
ul. Brzozowa 12 m.5, 00-286 Warszawa, nr KRS 0000137164, zwaną w dalszej części Umowy „Fundacją”, 
reprezentowaną przez: 
 
1. Sławomira Brzózka – Prezesa Zarządu 
2. Katarzynę Dytrych – Członka Zarządu 
 
a 
 
............................................. z siedzibą w ............................................., nr KRS............................, zwaną dalszej części 
umowy „Grantobiorcą”, reprezentowaną przez: 
 
1. ........................... 
 
Zważywszy, że celem statutowym Fundacji jest wspieranie działań mających na celu edukację ekologiczną oraz że 
Fundacja pozyskała środki na fundusz grantowy do rozdysponowania w ramach konkursu grantowego na wsparcie 
takich właśnie projektów 
 
a także 
 
zważywszy, że Grantobiorca złożył wniosek o przyznanie grantu na realizację projektu, który jest zgodny z celami 
statutowymi Fundacji, celami konkursu grantowego oraz uzyskał nominację Jury do dofinansowania w ramach funduszu 
grantowego 
 
Fundacja niniejszym wyraża wolę przekazania grantu na realizację wymienionego Projektu. Wniosek Grantobiorcy, 
zawierający opis i harmonogram Projektu oraz budżet potrzebny na jego realizację, został zarejestrowany przez biuro 
Fundacji i stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 
I. Przedmiot Umowy 
1. przedmiotem umowy jest przekazanie przez Fundację na rzecz Grantobiorcy grantu w wysokości ……………………….. zł 

(słownie ……………………………………………………………………………………………złotych) na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszej umowie. 

2. Grantobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Grantu na realizację Projektu w okresie do 15 października 2014 
roku roku. 

3. Fundacja przekaże Grant na rachunek Grantobiorcy: …………………………………………………………………………… (tu proszę 
podać numer konta), w terminie dwóch trzech dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. 

 
II. Sprawozdania 
1. Grantobiorca zobowiązuje się do sprawozdawania Fundacji z realizacji Projektu: 

a) miesięcznie, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, z bieżącej realizacji Projektu  
b) końcowego sprawozdania z realizacji Projektu, przesłanego do Fundacji w terminie do 15 listopada 2014 

roku. 
 
2. Sprawozdanie składać się będzie z: 

c) części merytorycznej, zawierającej opis realizacji Projektu i podsumowanie osiągniętych rezultatów, w tym 
szczególnie prezentację i dokumentację działań i efektów projektu – dokumentację fotograficzną, 
egzemplarze przykładowe wydawnictw (broszur, ulotek, plakatów itd.) oraz raport o efektach medialnych 
(prasówka, informacje o audycjach radiowych i telewizyjnych na temat projektu itp.) . 

d) części finansowej, zawierającej (1) wykaz wszystkich kosztów poniesionych na realizację Projektu, zgodnie z 
Budżetem i zaznaczeniem kosztów, które zostały pokryte z Grantu oraz (2) kopiami faktur VAT lub innych 
dowodów kasowych w rozumieniu przepisów prawa finansowego, potwierdzonymi za zgodność z 
oryginałem przez osobę władną do reprezentowania Grantobiorcy, potwierdzającymi koszty finansowane 
grantem. 



3. Grantobiorca oświadcza, że w wydatkach finansowanych grantem podatek VAT jest/nie jest*
*
 kosztem projektu i nie 

podlega/podlega* odliczeniu. 
4. W związku z rozliczaniem grantu, Fundacja ma prawo żądać, aby Grantobiorca, w terminie wyznaczonym przez 

Fundację ale nie krótszym niż trzy dni robocze, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania. 
 
III. Przedstawiciele 
 

1. Do uzgodnienia bieżących spraw wynikających z realizacji Umowy Strony upoważniają następujące osoby: 
 ze strony Fundacji: Katarzyna Dytrych, tel. (22) 622 8118, pomagamypszczolom@naszaziemia.pl  
 ze strony Grantobiorcy: .............................., tel. ............................, e-mail: ………………………................ 

 
 
IV. Dodatkowe warunki 
 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do: 
a) podawania we wszystkich materiałach merytorycznych, informacjach i wystąpieniach nt. Projektu, w tym 

szczególnie w materiałach dla prasy oraz na swoich stronach internetowych informacji: „Projekt jest laureatem 
konkursu grantowego Z Kujawskim pomagamy pszczołom. Grant ufundowała firma Kruszwica S.A. 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Więcej na temat Konkursu: www.pomagamypszczolom.pl”. 

b) w materiałach dla dziennikarzy oraz na swojej stronie internetowej, przy informacji „Projekt jest laureatem 
konkursu grantowego Z Kujawskim pomagamy pszczołom. Grant ufundowała firma Kruszwica S.A. 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Więcej na temat Konkursu: www.pomagamypszczolom.pl”, 
zamieszczania logo programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i logo Fundacji Nasza Ziemia. Pliki z logo są 
do pozyskania w Fundacji.  

c) zorganizowania konferencji prasowej informującej o uzyskaniu grantu lub poinformowania o tym w inny sposób 
lokalnych mediów i władz samorządowych w terminie do 10 maja 2014 roku. Fundacja deklaruje pomoc 
merytoryczną przy zaplanowaniu i realizacji konferencji. 

2. Grantobiorca oświadcza, że realizacja Projektu nie jest w jakikolwiek sposób związana z działalnością polityczną, 
wpływaniem na wynik wyborów oraz działalnością dotyczącą czynności poprzedzających lub wspierających 
kampanie wyborcze. 

3. Grantobiorca oświadcza, iż posiada prawa autorskie do wszystkich materiałów powstałych w związku z realizacją 
dotowanego projektu oraz udziela licencji nieograniczonej, niewyłącznej na nieodpłatne wykorzystanie tych 
materiałów przez Fundację Nasza Ziemia, na wszystkich polach eksploatacji i bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych. Grantobiorca upoważnia Fundacje Nasza Ziemia do udzielania sublicencji niewyłącznej innym 
podmiotom, które współpracują z Fundacją przy realizacji konkursu. Fundacja i podmioty współpracujące z Fundacja 
przy realizacji konkursu będą wykorzystywać materiały w celach promocji konkursu i jego efektów. 

4. Grantobiorca oświadcza, że ma zgodę na wykorzystanie wizerunku osób zaprezentowanych w materiałach 
dokumentujących realizację Projektu, w tym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Fundację i 
podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji konkursu. Ewentualna publikacja wizerunku dokonana będzie 
przez Fundację lub podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji konkursu celem zaprezentowania przebiegu i 
efektów konkursu, w celach promocyjnych konkursu, bez celów komercyjnych. 

5. W razie zgłoszenia do Fundacji przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich do materiału 
lub naruszenia prawa do ochrony wizerunku, Grantobiorca w przypadku jeśli nie pozyskał należycie praw autorskich 
lub zgody na wykorzystanie wizerunku, niezwłocznie wyrówna całość szkód, jakich ewentualnie mogłaby doznać 
Fundacja na skutek zaistniałego naruszenia. 

6. Grantobiorca oświadcza, że Grant nie będzie wykorzystany na zwiększenie konkurencyjności jego usług lub 
produktów komercyjnych. 

 
V. Kontrola wykorzystania Grantu 
 

1. Fundacja ma prawo kontroli wykorzystania Grantu oraz sposobu realizacji projektu, zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz Wnioskiem. W celu wykonania przysługującego Fundacji prawa kontroli, Grantobiorca zapewni 
Fundacji nieograniczone prawo wglądu w dokumenty, w tym w dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania 
Grantu oraz w dokumentację związaną z realizacją Projektu. Prawo kontroli przysługuje Fundacji zarówno w 
siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji Projektu. 

2. Grantobiorca zobowiązuje się przechowywać całość dokumentacji związanej z wykorzystaniem Grantu 
(sprawozdania, umowy, rachunki, faktury) przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Rachunki i faktury 
dotyczące wydatkowania środków finansowych pochodzących z Grantu winny być opatrzone adnotacją 
„Finansowane ze środków Fundacji Nasza Ziemia” ze wskazaniem kwoty finansowania grantem. 

                                           
* wykreślić niewłaściwe, pozostawić właściwe 



 
V. Zwrot Grantu 
 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu części Grantu niewykorzystanej na realizację Projektu. 
2. Zwrot nastąpić w formie przelewu na rachunek Fundacji: Bank Ochrony Środowiska, nr konta: 64 1540 1157 2001 

6610 8269 0001, w terminie siedmiu dni roboczych od daty złożenia sprawozdania końcowego określonego w pkt. II 
Umowy. 

3. Fundacja może żądać zwrotu części lub całości Grantu w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Grantobiorca wykorzysta Grant na cel inny niż określony w Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Fundacji 
b) jeżeli Grantobiorca przekaże część lub całość Grantu osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego Projekt 
c) jeżeli wykonanie projektu okaże się niemożliwe z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez Grantobiorcę 
d) jeżeli Grantobiorca nie przedłoży sprawozdania z wykorzystania Grantu w terminie i na zasadach określonych 

w umowie 
e) jeżeli Grantobiorca w inny sposób naruszy istotne postanowienia Umowy. 

 
VI. Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a 

następnie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji. 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja        Grantobiorca 


