UMOWA DOTACJI NR ………………………………

zawarta w Warszawie, w dniu ____________ r., pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie, ul.
Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, REGON 142137128, NIP 5220018559, reprezentowanym przez:
…………………………
zwanym dalej „NFOŚiGW”,
a
..............................................................., zamieszkałym ..................................................................,
PESEL ………………………………, adres e-mail:…, tel…….
zwanym/-ą dalej „Beneficjentem”,
zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dotacji na realizację przez Beneficjenta przedsięwzięcia
polegającego na zakupie fabrycznie nowego pojazdu kategorii M1, o którym mowa w załączniku
nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystującego do napędu
wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania
(zwanego dalej „pojazdem”).
2. Przez fabrycznie nowy pojazd rozumie się pojazd fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem
zarejestrowany.
3. Cena nabycia pojazdu stanowiącego przedmiot Umowy nie może przekroczyć kwoty 125 000 zł.
4. NFOŚiGW udziela Beneficjentowi dotacji w kwocie nieprzekraczającej 18 750 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i stanowiącej nie więcej niż 15 % ceny nabycia
pojazdu.
5. Dane przedsięwzięcia, na który udzielana jest dotacja:
1) marka i model pojazdu: ……………..,
2) data zakupu pojazdu: do………………………..
6. Podatek od towarów i usług (VAT) może być pokryty ze środków dotacji tylko wówczas, gdy jest on
faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości
odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być pokryty
ze środków dotacji, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to,
że w przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości,
podatek VAT nie może być pokryty ze środków dotacji.
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§2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

WARUNKI WYPŁATY DOTACJI
Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 4 zostanie wypłacona, jeżeli Beneficjent zawrze z NFOŚiGW
umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej OC oraz AC (autocasco) pojazdu oraz złoży do
NFOŚiGW poprzez system teleinformatyczny NFOŚiGW przeznaczony do obsługi Umowy, w
terminie 45 dni od dnia zakupu pojazdu, jednak nie później niż do dnia ………………, wniosek o
płatność oraz prawidłowo sporządzone następujące dokumenty:
1) skan faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na Beneficjenta, przy czym faktura ta
powinna zawierać co najmniej informacje o cenie nabycia pojazdu, marce i modelu
zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu pojazdu,
2) skan dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel pojazdu figuruje
Beneficjent,
3) skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od
uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez
osoby trzecie oraz kradzieży wraz z adnotacją ubezpieczyciela o uznaniu cesji praw z polisy na
rzecz NFOŚiGW oraz dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty.
Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne z oświadczeniem
Beneficjenta, że posiada te dokumenty w formie oryginałów lub równoważnej formie oraz że
odzwierciedlają one prawdziwy stan faktyczny.
NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości i zasadności przedstawianych przez
Beneficjenta dokumentów, o których mowa w ust. 1, a Beneficjent upoważnia NFOŚiGW do
zweryfikowania danych zawartych w tych dokumentach u wystawców tych dokumentów.
W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW niezasadności, nieprawidłowości lub niekompletności
w przedłożonych przez Beneficjenta dokumentach, NFOŚiGW zawiesza wypłatę środków do czasu
ich wyjaśnienia.
Z zastrzeżeniem ust. 3, wypłata dotacji nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od daty złożenia
NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, z tym że termin ten
rozpoczyna bieg najwcześniej w dniu zawarcia umowy. Wypłata następuje na rachunek bankowy
Beneficjenta nr ………………………...
Za dzień wypłaty Beneficjentowi dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
NFOŚiGW.
§3

1.

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez okres dwudziestu
czterech miesięcy od daty zakupu pojazdu, jednak nie wcześniej niż od dnia zarejestrowania
pojazdu, tj. w tym okresie:
1) zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie zbyty przez Beneficjenta i będzie
zarejestrowany na rzecz Beneficjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd będzie ubezpieczony (posiadał co najmniej polisę
OC oraz AC (autocasco)) od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń
losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży,
3) Beneficjent będzie opłacał składki związane z ubezpieczeniem OC oraz AC pojazdu w terminie
zapewniającym ciągłość ubezpieczenia w całym okresie,
4) Beneficjent będzie odnawiał ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, oraz cesję na
rzecz NFOŚiGW, w terminie zapewniającym jego ciągłość w całym okresie trwałości
przedsięwzięcia i przedstawiał NFOŚiGW:
a) skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od
uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

przez
osoby
trzecie oraz kradzieży jeżeli zajdą zmiany w zakresie ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem
cesji na rzecz NFOŚiGW, nie później niż 30 dni od daty zawarcia kolejnej umowy lub polisy
lub odnowienia ubezpieczenia,
b) kopię dokumentu potwierdzającego systematyczne opłacanie składek z tytułu
ubezpieczenia, nie później niż 30 dni od terminu opłacenia kolejnej raty składki,
5) zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd będzie oznakowany na zasadach opisanych w ust.
5 – 9.
Pojazd będzie użytkowany przez Beneficjenta w taki sposób, aby w okresie, o którym mowa w
zdaniu wstępnym ust. 1, przebieg tego pojazdu na ostatni dzień upływu każdych 12 miesięcy
wynosił nie mniej niż dodatkowe 10 000 kilometrów w stosunku do przebiegu ustalonego na
początku każdego dwunastomiesięcznego okresu.
W całym okresie obowiązywania Umowy:
1) NFOŚiGW przysługuje prawo kontrolowania sposobu wykorzystania przez Beneficjenta
udzielonej dotacji, w tym realizacji przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1,
poprzez żądanie dokumentów potwierdzających realizację tych obowiązków oraz oględziny
pojazdu w miejscu wskazanym przez NFOŚiGW, tj. w miejscu zamieszkania Beneficjenta lub
miejscu siedziby NFOŚiGW lub we wskazanej przez NFOŚiGW Stacji Kontroli Pojazdów w
Warszawie lub miejscowości Beneficjenta,
2) zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia
działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji1, w tym działalności
rolniczej.
W terminie 30 dni od dnia upływu okresu trwałości Beneficjent poprzez system teleinformatyczny
NFOŚiGW przeznaczony do obsługi Umowy przedstawi NFOŚiGW:
1) oświadczenie z którego wynika, że wypełnił zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i 2,
2) zaświadczenia o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych pojazdu w Stacji
Kontroli Pojazdów wraz z wpisem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), z
których wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymogów, o których mowa ust. 2.
Na zabezpieczenie roszczeń NFOŚiGW o zwrot dotacji, Beneficjent udziela na rzecz NFOŚiGW
zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej OC oraz AC, potwierdzonych polisą
zawierającą adnotacje o cesji praw na rzecz NFOŚiGW, z obowiązkiem odnawiania tegoż
ubezpieczenia i systematycznego opłacania składek z jego tytułu w terminie zapewniającym
ciągłość zabezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy do końca okresu trwałości.
Beneficjent zobowiązuje się do oznaczenia pojazdu logotypem NFOŚiGW i utrzymywania tego
logotypu przez cały okres obowiązywania Umowy licząc od dnia rejestracji pojazdu na zasadach
opisanych w ust. 7 – 9.
Naklejkę z logotypem należy umieścić na karoserii pojazdu w jednym ze wskazanych poniżej
miejsc:
1) tylna klapa bagażnika pojazdu nad tablicą rejestracyjną,
2) tył pojazdu obok tablicy rejestracyjnej, na jej wysokości,
3) na bocznych drzwiach przednich pojazdu, po dowolnej stronie, w górnej części drzwi,

1

Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie
towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (np. art. 3 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy,
czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taką jak np. wynajmowanie
pojazdu, świadczenie usług transportowych lub przewozu osób, w tym przewozu okazjonalnego oraz inne formy
udostępnienia pojazdu na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji.
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4) na przednim
nadkolu pojazdu, w jego górnej części.
8. Wzór naklejki stanowi załącznik nr 3 do Umowy, projekt naklejki do druku jest dostępny do
pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/..........................
9. Naklejkę należy wyprodukować na własny koszt i przekazać do umieszczenia w salonie
samochodowym przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu.
10. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymywania naklejki w dobrym stanie, tj. będzie ona czytelna i
zachowa kolory. Jeśli w tym czasie naklejka przestanie być czytelna lub ulegnie zniszczeniu
Beneficjent jest zobowiązany ją wymienić na naklejkę spełniającą wymagania.
11. Aby zachować trwałość oznakowania do 2 lat rekomendowane jest przygotowanie naklejki na folii
transparentnej przeznaczonej do oklejania karoserii samochodowej, wykonanie wydruku np. w
technologii HP LATEX i zastosowanie laminatu ochronnego UV.
12. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania NFOŚiGW informacji o wszelkich
okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących Beneficjenta lub przedsięwzięcia, których
następstwem jest lub może być naruszenie Umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

§4
WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ ZWROT DOTACJI
NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia,
w przypadku naruszenia warunków Umowy, a w szczególności:
a) podania przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dotacji lub w ramach wykonania Umowy
nierzetelnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji lub utrudnianie kontroli, o której
mowa w § 3 ust. 3 pkt 1,
b) gdy pojazd objęty dofinansowaniem był lub jest wykorzystywany do wykonywania działalności
gospodarczej,
c) gdy Beneficjent złożył nieprawidłowe lub nierzetelne dokumenty, o których mowa w § 2 ust.
1 lub § 3 ust. 1 pkt 4,
d) gdy Beneficjent nie realizował obowiązku, o którym mowa § 3 ust. 2,
e) niewykonania przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa § 3 ust. 1,
f) nie ustanowił zabezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub nie utrzymał jego ciągłość w
całym okresie trwałości przedsięwzięcia.
W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie ust. 1 lit. a – d i f, Beneficjent jest zobowiązany
do zwrotu na rzecz NFOŚiGW przekazanych mu środków z dotacji wraz z odsetkami naliczonymi
jak od zaległości podatkowych, liczonymi od następnego dnia po dniu wezwania Beneficjenta do
zwrotu dofinansowania środków z dotacji do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą
zwrotu.
W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie ust. 1 lit. e, Beneficjent jest zobowiązany do
zwrotu na rzecz NFOŚiGW przekazanych mu środków z dotacji w wysokości proporcjonalnej do
okresu, w którym nie był wykonywany obowiązek, o którym mowa w § 3 ust. 1 wraz z odsetkami
naliczonymi jak od zaległości podatkowych, liczonymi od następnego dnia po dniu wezwania
Beneficjenta do zwrotu dofinansowania z dotacji do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW
kwotą zwrotu.
W uzasadnionych przypadkach NFOŚiGW może odstąpić, na wniosek Beneficjenta,
od wypowiedzenia Umowy i określić Beneficjentowi nowe warunki dalszego korzystania z Dotacji.
Beneficjentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem
30-dniowego okresu wypowiedzenia. Przed upływem okresu wypowiedzenia, Beneficjent
zobowiązany jest do zwrotu na rzecz NFOŚiGW otrzymanej dotacji wraz z odsetkami liczonych jak
od zaległości podatkowych, naliczanymi za okres od następnego dnia po dniu przekazania
Beneficjentowi kwoty dofinansowania do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą
dokonywanego zwrotu.
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§ 41
POSTANOWIENIA DODATKOWE2
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana lub uzupełnienie umowy, jej rozwiązanie za zgodą Stron, jak również odstąpienie od niej
albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana danych kontaktowych Strony oraz marki i modelu pojazdu nie stanowi zmiany Umowy. W
takim przypadku wymagane jest przesłanie drugiej Stronie pisma z podaniem nowych danych. W
przypadku nieprzesłania informacji o zmianie danych kontaktowych, doręczenie korespondencji z
wykorzystaniem dotychczas znanych danych jest skuteczne.
3. Strony mogą prowadzić korespondencję z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NFOŚiGW
przeznaczonego do obsługi Umowy.
4. Przetwarzanie przez NFOŚiGW danych osobowych będzie wykonywane z zachowaniem przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1), a także obowiązującej w
NFOŚiGW dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo
dokumentacji związanej z niniejszą umową przez okres dwudziestu czterech miesięcy od daty
zarejestrowania pojazdu.
6. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW.
7. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane
będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW.
8. Korespondencja pomiędzy Stronami prowadzona jest wyłącznie w języku polskim.
9. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego
w tym przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.
10.Beneficjent oświadcza, iż wszelkie postanowienia Umowy są dla niego zrozumiałe, akceptuje
je i zobowiązuje się je stosować.
11.Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez ostatnią ze Stron.
12.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla
Beneficjenta oraz jeden dla NFOŚiGW.

_____________________
BENEFICJENT

_____________________
NFOŚiGW

Załącznik nr 1: Informacja dla Beneficjenta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w
Programie Priorytetowym „Zielony samochód”,
Załącznik nr 2: Oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie
danych osobowych,3
Załącznik nr 3: wzór naklejki.

Paragraf będzie wprowadzany do umowy jeżeli będzie konieczność wpisania niestandardowych postanowień.
W innych przypadkach paragraf należy usunąć.
3
W przypadku istnienia współwłasności pojazdu
2
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Załącznik nr 1
Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) informuję,
iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym można się skontaktować
elektronicznie: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji w związku z realizacją PP
„Zielony samochód” tj. zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz lit. c (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze
danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3.
Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed
takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może
zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
8.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych
osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT.
9. Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko nie zostaną upublicznione, kwota dotacji oraz numer
wniosku zostaną upublicznione poprzez ich umieszczenie na stronach internetowych NFOŚiGW
10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Załącznik nr 2
Oświadczam, że posiadam zgodę/zgody na przetwarzanie danych osobowych współwłaściciela
/wszystkich współwłaścicieli pojazdu będącego przedmiotem umowy dotacji oraz przekazałam/em im
klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych .
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