UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW
NR…………………………..
zawarta w dniu……… pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
nr identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-18-559,
nr statystyczny REGON: 142 137 128,
zwanym dalej „NFOŚiGW”, reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………
a
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ………….…
z siedzibą w………….…, przy ul………………………………..
nr identyfikacji podatkowej NIP : …………………,
nr statystyczny REGON : …………………,
zwanym dalej „WFOŚiGW”, reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………
zwanych dalej łącznie również „Stronami”
o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

§1
NFOŚiGW, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), udostępnia WFOŚiGW, na jego wniosek z dnia
………….., środki z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w kwocie do: …………….zł
(słownie: …………………. złotych), na okres do………..od daty pierwszej wypłaty, w celu
zawierania w latach 2016 – 2017 z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie
z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4b) programu
priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Ryś – termomodernizacja
budynków jednorodzinnych”, zwanym dalej „Programem”, będącym załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy.
W zawieranych z beneficjentami końcowymi umowach pożyczek łącznie z umowami dotacji,
WFOŚiGW zobowiązuje się do umieszczania postanowień określonych w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy „Konieczne postanowienia umów pożyczek i dotacji pomiędzy WFOŚiGW
a beneficjentami końcowymi”.
WFOŚiGW zawiera umowy pożyczek łącznie z umowami dotacji w imieniu własnym i na własne
ryzyko, ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłową realizację, w tym w szczególności za
realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami niniejszej umowy, kwalifikowalność kosztów,
weryfikację i rozliczenie efektu ekologicznego i rzeczowego, rozliczenie finansowe, terminową
spłatę kapitału pożyczki wraz z odsetkami oraz zachowanie przez beneficjenta końcowego okresu
trwałości przedsięwzięcia.
W związku z realizacją wszystkich przedsięwzięć objętych niniejszą umową zostanie osiągnięty
w terminie do ……….. efekt rzeczowy i ekologiczny, tożsamy z efektem rzeczowym
i ekologicznym osiągniętym w ramach umowy udostępnienia środków nr…… z dnia……..…
z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. Efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla wynoszące ……Mg/rok oraz pyłów PM10 wynoszące …… Mg/rok i pyłów
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PM2,5 wynoszące …… Mg/rok, w wyniku zmniejszenia zużycia energii końcowej wynoszącego
….. GJ/rok, poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych objętych dofinansowaniem w ramach Programu.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przez WFOŚiGW naboru wniosków, wielkość
deklarowanych przez wnioskodawców efektów będzie niższa od wielkości efektów ustalonych
w ust. 4, to będzie to stanowić podstawę do renegocjacji niniejszej umowy w przedmiotowym
zakresie. W przypadku takim wysokość udostępnionych środków może być odpowiednio
zmniejszona.
6. Ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji przez wyłonionych w ramach naboru
wnioskodawców z zawarcia umów o dofinansowanie z WFOŚiGW, czego skutkiem będzie
nieosiągnięcie efektów określonych w ust. 4.
7. Efekt rzeczowy i ekologiczny, o którym mowa w ust. 4, będzie potwierdzony przez WFOŚiGW
dla zakończonych przedsięwzięć poprzez złożenie „Wniosku o wypłatę udostępnionych środków
z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek i dotacji”, w formie rozliczenia zaliczki lub refundacji,
zgodnego z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy, zwanego dalej "Wnioskiem o wypłatę".
Złożenie Wniosku o wypłatę zwalnia WFOŚiGW z obowiązku jego składania w ramach umowy,
o której mowa w ust.4. Efekty rzeczowe i ekologiczne wykazywane będą zgodnie z katalogiem
efektów ekologicznych i rzeczowych obowiązujących w NFOŚiGW lub – w odniesieniu do
efektów ekologicznych – przy wykorzystaniu mierników efektów ekologicznych opracowanych
na podstawie „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”.
NFOŚiGW ma prawo zgłoszenia uwag oraz zażądać dokumentów źródłowych w celu
zweryfikowania wskazanych efektów.
8. Potwierdzone efekty rzeczowe i ekologiczne, osiągnięte wspólnie w ramach realizacji niniejszej
umowy są ewidencjonowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW, na podstawie informacji
przekazywanych przez WFOŚiGW.
9. NFOŚiGW nie pobiera opłaty za udostępnienie środków.
10. W przypadku gdy udzielana beneficjentowi końcowemu pożyczka wraz z dotacją stanowi pomoc
publiczną, WFOŚiGW zapewnia, że będzie ona udzielana zgodnie z zasadami jej udzielania oraz
że będzie realizował inne obowiązki podmiotu udzielającego pomocy publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
§ 2.
1. WFOŚiGW oświadcza, że będzie rozpatrywał wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki
i dotacji w trybie ciągłym, według kolejności wpływu oraz dokona oceny beneficjentów
końcowych i wyboru przedsięwzięć w sposób zgodny ze swoimi wewnętrznymi regulacjami,
uwzględniając warunki zawarte w niniejszej umowie i Programie, z wykorzystaniem „Listy
sprawdzającej do weryfikacji formalnej oceny energetycznej budynku” wskazanej w załączniku
nr 4 do umowy. Wzór wniosku o dofinansowanie będzie zawierał zapisy określone
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy „Konieczne elementy wniosku o pożyczkę i dotację”.
2. Zwiększenie kosztu całkowitego lub kosztu kwalifikowanego poszczególnych przedsięwzięć
w stosunku do wykazanych we Wniosku o wypłatę, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty
udostępnionych przez NFOŚiGW środków. W przypadku, gdy koszty kwalifikowane danego
przedsięwzięcia, ulegną zmniejszeniu powodując zmniejszenie zaangażowania środków
udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach danego przedsięwzięcia, WFOŚiGW niezwłocznie,
lecz nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia tego faktu przez jedną ze stron niniejszej
umowy, zwróci:
1) kwotę nadwyżki środków: na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa
Krajowego O/Warszawa, nr rachunku: 06 1130 1062 0000 0109 9520 0009 oraz
2) należne pożytki od kwoty nadwyżki :na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku
Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa, nr rachunku: 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001,
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wynikające z niniejszej umowy, lub przeznaczy tę nadwyżkę środków, na inne przedsięwzięcie
zgodne z niniejszą umową, informując o tym fakcie NFOŚiGW pisemnie w w/w terminie,
z wykorzystaniem Wniosku o wypłatę.
3. Termin 21 dni, o którym mowa w ust. 2, liczy się od dnia pisemnego powiadomienia WFOŚiGW
przez NFOŚiGW – w przypadku, gdy ten stwierdzi podstawy do takiego zwrotu.
4. Oprocentowanie pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW z udostępnionych przez NFOŚiGW
środków nie może przekroczyć poziomu określonego w ust. 7.3 pkt 2 Programu.
§3
1. Udostępnione środki zostaną przekazane w formie zaliczki na oddzielny rachunek bankowy
WFOŚiGW w ………...…o numerze …………….(jeśli dotyczy) lub w formie refundacji na
rachunek bankowy WFOŚiGW w…………… o numerze ………………… na podstawie jego
Wniosku o wypłatę.
2. W przypadku rozliczenia zaliczki lub refundacji, Wniosek o wypłatę zawiera listę podpisanych
umów pożyczek i dotacji, dla których przedstawione zostały do rozliczenia faktury (lub inne
imienne zewnętrzne dokumenty księgowe) i spełnione zostały wszystkie warunki uruchomienia
pożyczki określone w umowie pożyczki i dotacji oraz Programie.
3. Udostępnione środki będą przekazywane do WFOŚiGW, zgodnie z harmonogramem
określonym w ust. 4, nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, na podstawie jego Wniosku
o wypłatę, złożonego nie później niż na 14 dni przed końcem danego kwartału kalendarzowego,
z zastrzeżeniem § 10 ust. 7.
4. Przekazanie przez NFOŚiGW środków nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu
kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku o wypłatę.
5. Udostępnienie środków będzie dokonywane do wysokości:
1) kwoty …………….w roku 2016 w tym w formie:
a) zaliczki …………b) refundacji………..;
2) kwoty …………….w roku 2017 w tym w formie:
a) zaliczki …………b) refundacji………..;
3) kwoty …………….w roku 2018 w tym w formie:
a) zaliczki …………b) refundacji…………
4) kwoty …………….w roku 2019 w tym w formie:
a) zaliczki …………b) refundacji…………
5) kwoty …………….w roku 2020 w tym w formie:
a) zaliczki …………b) refundacji…………
Źródło finansowania, z którego pochodzą udostępniane środki stanowią zobowiązania
wieloletnie OZE i efektywność energetyczna.
6. Warunkiem udostępnienia dalszych środków na zaliczki będzie rozliczenie poprzedniej transzy
przekazanej w formie zaliczki, w tym oświadczenie o wypłacie pożyczek i dotacji na rzecz
beneficjentów końcowych, ze środków udostępnionych w formie zaliczki przez NFOŚiGW.
7. Warunkiem udostępnienia środków w formie refundacji jest załączenie do Wniosku o wypłatę
oświadczenia, iż WFOŚiGW dokonał wypłaty pożyczek z własnych środków, na rzecz
beneficjentów końcowych.
§4
1. WFOŚiGW zobowiązuje się do zapłaty na rzecz NFOŚiGW pożytków, przez które należy
rozumieć:
1) kwotę powstałą z różnicy pomiędzy oprocentowaniem kwoty depozytów bankowych
utworzonych z kwot otrzymanych, a niewydatkowanych zaliczek, które to oprocentowanie
beneficjent końcowy uzyskał lub powinien był uzyskać działając z należytą starannością, bez
pokrzywdzenia WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, a kwotą odsetek naliczonych od kwoty
niewydatkowanej zaliczki zgodnie z oprocentowaniem określonym w umowie pożyczki
zawartej pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentem końcowym;
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2) kwotę odsetek od depozytów bankowych utworzonych ze środków udostępnionych
WFOŚiGW w okresie od zwrotu środków przez beneficjenta końcowego do przekazania tych
środków NFOŚiGW, którą to kwotę WFOŚiGW uzyskał lub powinien był uzyskać działając
z należytą starannością, bez pokrzywdzenia NFOŚiGW;
3) kwotę odsetek uzyskaną przez WFOŚiGW od beneficjentów końcowych z tytułu
oprocentowania udzielonych im pożyczek w wysokości 1% kwoty pożyczek w stosunku
rocznym.
Pożytki, rozliczane będą w okresach kwartalnych (kwartałach kalendarzowych), w oparciu
o pisemne oświadczenie o wysokości pożytków składane do NFOŚiGW przez WFOŚiGW
w terminie do 30 dni po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego.
Pożytki należne za dany kwartał kalendarzowy, płatne są przez WFOŚiGW na rachunek
NFOŚiGW bez dodatkowego wezwania, w terminie do 7 dni po upływie danego kwartału
kalendarzowego, a w przypadku wskazanym w ust. 4 - w terminie 7 dni od daty otrzymania przez
WFOŚiGW wezwania NFOŚiGW do zapłaty.
W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia, w terminie wskazanym w ust. 2, wartość
podlegających zapłacie na rzecz NFOŚiGW pożytków ustalana będzie przez NFOŚiGW w oparciu
o średnioważoną stopę oprocentowania depozytów bankowych, uzyskaną w danym okresie
rozliczeniowym przez NFOŚiGW z tytułu lokowania jego własnych środków.
Za dzień spłaty pożytków uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą
przypadającą do zapłaty.
Zapłata pożytków będzie następowała na rachunek bankowy NFOŚiGW wskazany w § 2 ust. 2
pkt 2.
W przypadku opóźnienia WFOŚiGW w zapłacie pożytków NFOŚiGW może naliczać odsetki, za
opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za
opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu zapłaty pożytków,
określonego w ust. 3, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych
należności.
§5
WFOŚiGW zobowiązuje się do spłaty na rzecz NFOŚiGW udostępnionych środków na bieżąco
w miarę dokonywanych spłat pożyczki przez beneficjentów końcowych. Spłaty do NFOŚiGW
dokonywane są w okresach kwartalnych (kwartały kalendarzowe), zgodnie z „Planem spłat
udostępnionych środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek”, którego wzór stanowi
załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
Spłatę środków za dany kwartał uznaje się za terminową, jeśli nastąpi nie później niż w ciągu
14 dni od zakończenia danego kwartału, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
WFOŚiGW zobowiązuje się do przedstawienia, nie później niż 10 dni po upływie każdego
kwartału kalendarzowego, harmonogramu sporządzonego według wzoru, o którym mowa
w ust. 1.
Po podpisaniu każdej kolejnej umowy pożyczki lub aneksu zmieniającego harmonogram spłat
pomiędzy WFOŚiGW i beneficjentem końcowym, harmonogram, o którym mowa w ust.1
podlega aktualizacji. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 podlega aktualizacji również w przypadku spłat
dokonanych przez beneficjentów końcowych w terminach wcześniejszych tj. co najmniej kwartał
wcześniej niż planowano w umowie pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentem końcowym. Ust. 3
stosuje się odpowiednio.
Za dzień dokonania spłaty należności, o których mowa w ust. 1, uważa się dzień uznania rachunku
bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
Spłata udostępnionych środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek będzie następowała na
rachunek bankowy NFOŚiGW wskazany w § 2 ust. 2 pkt 1.

4

§6
1. Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w zwrocie udostępnionych środków,
NFOŚiGW może żądać odsetek, w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki za czas opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 7 do umowy, nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności
należności do dnia dokonania zwrotu włącznie, tj. uznania rachunku bankowego NFOŚiGW.
§7
WFOŚiGW zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie późniejszego niż w ciągu 21 dni od daty
powzięcia wiadomości o danym zdarzeniu, informowania NFOŚiGW o wszystkich zdarzeniach,
mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na
adres mailowy rys@nfosigw.gov.pl.

1.

2.

3.

4.

§8
Niniejszą umowę, z zastrzeżeniem § 13, po uprzednim wezwaniu WFOŚiGW do usunięcia
naruszenia umowy, NFOŚiGW może rozwiązać - ze skutkiem natychmiastowym - w razie
istotnego naruszenia jej postanowień, w szczególności wystąpienia następujących okoliczności:
1) opóźnienia w zwrocie niewykorzystanych udostępnionych środków lub odsetek należnych
NFOŚiGW, przekraczającego 30 dni liczonych od terminu wymagalności,
2) wykorzystania kwoty udostępnionej lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem,
3) zawarcia umowy pożyczki łącznie z umową dotacji z beneficjentem końcowym na
warunkach innych niż określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
4) w przypadku, gdy WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 1 ust. 7, § 2 ust. 2
i § 7,
5) w przypadku, gdy WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 10,
a w szczególności odmawia udzielenia wyjaśnień, nie udostępnia dokumentów,
uniemożliwia dokonanie oględzin osobom przeprowadzającym kontrolę z upoważnienia
NFOŚiGW, o której mowa w § 10.
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie określonym w ust. 1, WFOŚiGW
zobowiązany jest do zwrotu całości lub nie zwróconej części udostępnionych środków wraz
z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu doręczenia
WFOŚiGW oświadczenia o rozwiązaniu umowy do dnia uznania rachunku bankowego
NFOŚiGW.
WFOŚiGW zobowiązany jest do zwrotu kwoty udostępnionych mu środków wraz z innymi
należnościami, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od daty doręczenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy.
Rozwiązanie umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji nr……,
z dnia………. powoduje rozwiązanie niniejszej umowy. Do skutków rozwiązania niniejszej
umowy stosuje się ust. 2 -3 odpowiednio.

§9
1. Niezależnie od postanowień § 8 WFOŚiGW zobowiązany jest do zwrotu udostępnionych
środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w następujących przypadkach:
1) nieosiągnięcia efektu rzeczowego lub ekologicznego danego przedsięwzięcia określonego
łącznie w umowie pożyczki i umowie dotacji, zawartej pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentem
końcowym,
2) nie utrzymania trwałości przedsięwzięcia, określonego w umowie pożyczki i umowie dotacji,
zawartej pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentem końcowym,
3) wypowiedzenia/rozwiązania umowy pożyczki beneficjentowi końcowemu.
2. WFOŚiGW zobowiązany jest do poinformowania NFOŚiGW niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 7 dni roboczych o stwierdzonych okolicznościach, o których mowa
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w ust. 1. Informacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko beneficjenta
końcowego, nr umowy pożyczki i dotacji oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości.
WFOŚiGW dokonuje zwrotu środków udostępnionych z przeznaczeniem na udzielanie
pożyczek wraz z odsetkami w wysokości jak od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia
obciążenia rachunku NFOŚiGW kwotą udostępnionych środków do dnia odzyskania tych
środków przez WFOŚiGW, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 1 dnia roboczego
od dnia ich odzyskania przez WFOŚiGW.
Zwrotu udostępnionych środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek będzie następowała
na rachunek bankowy NFOŚiGW wskazany w § 2 ust. 2 pkt 1, a zwrot odsetek na rachunek
wskazany w § 2 ust. 2 pkt 2.
WFOŚiGW zobowiązuje się, że odzyskane środki, o których mowa w ust. 3, zostaną w pierwszej
kolejności przeznaczone na zwrot środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wraz
z odsetkami na rzecz NFOŚiGW i nie jest uprawniony do zaspokojenia jakiegokolwiek swojego
roszczenia przed NFOŚiGW.
WFOŚiGW zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności, w celu odzyskania od beneficjenta
końcowego kwoty wypłaconej pożyczki wraz z odsetkami. WFOŚiGW nie może zakończyć
odzyskiwania należnej kwoty przed uzyskaniem orzeczenia o bezskuteczności egzekucji
przeciwko dłużnikowi lub jego następcom prawnym, chyba że wykaże, że w danej sytuacji
uzyskanie takiego orzeczenia nie było możliwe lub oczywiście niezasadne.
WFOŚiGW na żądanie NFOŚiGW zobowiązany jest do poinformowania NFOŚiGW
o prowadzonych przez WFOŚiGW działaniach w celu odzyskania pożyczki wraz z odsetkami.
WFOŚiGW zobowiązany jest do monitorowania nieodzyskanych należności i w przypadku
powstania możliwości ich odzyskania, ponownie podjąć działania w celu odzyskania tych
należności.
W przypadku, gdy WFOŚiGW podjął wszystkie możliwe działania w celu odzyskania
należności, o których mowa w ust. 3, a mimo to nie udało się ich odzyskać, staje się on wolny
w stosunku do NFOŚiGW w zakresie zwrotu tej należności, z zastrzeżeniem ust. 9.
Kwota udostępnionych środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek, która nie zostanie
zwrócona do NFOŚiGW z przyczyn braku możliwości odzyskania pożyczki od beneficjenta
końcowego, nie może przekroczyć 5% kwoty wszystkich pożyczek wypłaconych beneficjentom
końcowym w ramach niniejszej umowy.
W przypadku gdy nieutrzymanie trwałości przedsięwzięcia nastąpiło na skutek siły wyższej,
o której mowa w § 17 umowy, NFOŚiGW, na wniosek WFOŚiGW, może odstąpić od żądania
zwrotu udostępnionych mu na dane przedsięwzięcie środków. Wniosek WFOŚiGW powinien
być uzasadniony i udokumentowany. NFOŚiGW może żądać dodatkowych informacji
i wyjaśnień od WFOŚiGW oraz beneficjenta końcowego.

§ 10
1. WFOŚiGW odpowiada za kontrolę poszczególnych beneficjentów końcowych i przedsięwzięć
przez nich realizowanych, zgodnie z przyjętym trybem i zasadami przeprowadzania kontroli
przez WFOŚiGW.
2. WFOŚiGW informuje, drogą elektroniczną wysyłając informację na adres mailowy
rys@nfosigw.gov.pl, o planowanej kontroli u beneficjenta końcowego w terminie 7 dni
roboczych przed datą jej rozpoczęcia.
3. W przypadku zamiaru uczestniczenia przez NFOŚiGW w planowanej kontroli, informuje on
o tym WFOŚiGW w terminie 3 dni roboczych przed planowaną datą jej rozpoczęcia,
a WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do przeprowadzenia wspólnej kontroli, która
przeprowadzana jest zgodnie z regulacjami obowiązującymi w WFOŚiGW.
4. NFOŚiGW ma prawo do przeprowadzania u beneficjenta końcowego z własnej inicjatywy
kontroli sposobu wykorzystania pożyczki ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW przez
cały okres obowiązywania niniejszej umowy. NFOŚiGW informuje WFOŚiGW o zamiarze
przeprowadzenia kontroli w terminie 7 dni roboczych przed datą jej rozpoczęcia, a WFOŚiGW
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5.

6.

7.

8.

9.

zapewnia NFOŚiGW warunki do przeprowadzenia kontroli i zobowiązany jest do wzięcia w niej
udziału. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z regulacjami obowiązującymi w NFOŚiGW.
NFOŚiGW ma prawo do przeprowadzania w WFOŚiGW kontroli sposobu wykorzystania
udostępnionych środków przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. NFOŚiGW
informuje WFOŚiGW o planowanej kontroli w terminie 7 dni roboczych przed datą jej
rozpoczęcia, a WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do przeprowadzenia kontroli. Kontrola
przeprowadzana jest zgodnie z regulacjami obowiązującymi w NFOŚiGW.
WFOŚiGW będzie składał „Sprawozdania z realizacji postanowień umów udostępnienia
środków”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej umowy. Sprawozdania należy składać
w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: rys@nfosigw.gov.pl), nie później niż 10 dni po
upływie każdego kwartału kalendarzowego.
WFOŚiGW na żądanie NFOŚiGW jest zobowiązany poprawić złożone sprawozdanie. NFOŚiGW
może uzależnić wypłatę środków, o których mowa w § 3 ust. 3 od terminowego i prawidłowego
przekazania sprawozdania, o którym mowa w ust.6.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 6 wymagają zaakceptowania przez NFOŚiGW. Nie
złożenie przez NFOŚiGW zastrzeżeń, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia przez
WFOŚiGW prawidłowego sprawozdania, rozumiane będzie jako udzielenie akceptacji, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym.
Złożenie sprawozdania, o którym mowa w ust.6 zwalnia WFOŚiGW z obowiązku jego składania
w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust.4.

§ 11
1. NFOŚiGW ma prawo informować środki masowego przekazu oraz innych zainteresowanych
o warunkach na jakich udostępnił WFOŚiGW środki, a także na jakich warunkach WFOŚiGW
udziela dofinansowań beneficjentom końcowym, w tym o rodzaju i wysokości planowanych
i uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych przedsięwzięć.
2. WFOŚiGW wyraża zgodę na udzielanie przez NFOŚiGW informacji, o których mowa w ust. 1,
aprobując powszechną do nich dostępność.
3. WFOŚiGW zobowiązany jest do uzyskania zgody od beneficjentów końcowych realizujących
przedsięwzięcia, na przekazanie i przetwarzanie przez NFOŚiGW danych, w tym ewentualnych
danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności
w zakresie planowanych kontroli, o czym mowa w § 10 oraz w zakresie określonym w ust.1.
§ 12.1
1. WFOŚiGW zobowiązuje się dostarczyć przed pierwszym
z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek następujące dokumenty:

udostępnieniem

środków

1) weksel własny WFOŚiGW „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,
2) …………………………….
2. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 przed udostępnieniem
pierwszej transzy środków lub ich niezaakceptowania przez NFOŚiGW, NFOŚiGW zastrzega
sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w formie
jednostronnego pisemnego oświadczenia; do skutków rozwiązania umowy stosuje się
postanowienia § 8 ust. 2-3.
§ 13
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedsięwzięć będących przedmiotem
indywidualnych umów pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi, WFOŚiGW nie jest
zwolniony z obowiązku realizacji niniejszej umowy.

1

Przepis ma zastosowanie, gdy strony niniejszej umowy przewidziały dostarczenie dokumentów.
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2. Zmiany umów pożyczki, zawartych pomiędzy WFOŚiGW, a beneficjantami końcowymi mogą
być dokonywane przez strony tych umów, z zastrzeżeniem respektowania treści załącznika nr 1
do niniejszej umowy.
3. W przypadku wprowadzenia do umów, o których mowa w ust.2 istotnych zmian mających wpływ
na realizację niniejszej umowy, a dotyczących w szczególności rozwiązania lub wypowiedzenia
umowy, zmiany wielkości dofinansowania, zmiany beneficjenta końcowego, WFOŚiGW
niezwłocznie poinformuje o tym NFOŚiGW w formie pisemnej.

1.

2.

§ 14
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem
zmian limitów środków przypadających na lata realizacji projektu wymienione w §3 ust. 5.
NFOŚiGW uprawniony jest do jednostronnej zmiany Programu. NFOŚiGW poinformuje na
piśmie WFOŚiGW, w terminie do 30 dni po podjęciu uchwały o zmianie Programu, o zmianie
Programu oraz terminie jego obowiązywania i stosowania przez WFOŚiGW. Zmieniony
Program znajdzie zastosowanie do wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki z dotacją
złożonych po dniu wejścia w życie zmiany Programu .
W przypadku ewentualnej rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy
a postanowieniami obowiązującego Programu pierwszeństwo mają postanowienia Programu,
z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 15
Miejscem wykonania umowy, w szczególności zwrotu udostępnionych środków i innych należności
z nimi związanych, jest miejsce siedziby NFOŚiGW.
§ 16
Koszty czynności opisanych w niniejszej umowie ponosi podmiot, który jest zobowiązany do
realizacji tych czynności na podstawie postanowień umowy.
§ 17
1. W przypadku wystąpienia siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej wykonanie niniejszej
Umowy, realizacja jej postanowień ulega zawieszeniu, a wszelkie terminy w niej wskazane
ulegają przesunięciu, o okres trwania skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Jako siłę wyższą rozmieć należy zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe
do zapobieżenia lub przezwyciężenia poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności,
w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy budowlane itp.
§ 18
1. Pożyczka ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW udzielana jest łącznie z dotacją,
dopuszcza się aby obie formy dofinansowania były udzielone w ramach jednej umowy lub
oddzielnych umów, jednakże w takim przypadku wymagane jest wprowadzenia zapisów do
umowy pożyczki wskazujących na jednolitą tożsamość przedsięwzięcia dofinansowanego
w ramach pożyczki i dotacji.
2. Załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część zawieranej przez Stronę Umowy.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy
stanowi dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. załącznik nr 1 – Program priorytetowy „Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Ryś –
termomodernizacja budynków jednorodzinnych”;
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2. załącznik nr 2 - Konieczne postanowienia umów pożyczek i dotacji pomiędzy WFOŚiGW
a beneficjentami końcowymi;
3. załącznik nr 3 – Konieczne elementy wniosku o pożyczkę i dotację
4. załącznik nr 4 – Lista sprawdzająca do weryfikacji formalnej oceny energetycznej budynku
5. załącznik nr 5 - Wzór wniosku o wypłatę udostępnionych środków;
6. załącznik nr 6 – Wzór sprawozdania kwartalnego;
7. Załącznik nr 7 – Plan spłat udostępnionych środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek.

NFOŚiGW

WFOŚiGW

……………………

………………….

9

