
 

  

Wzór zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
listopad 2021.  

  

UMOWA DOTACJI  

Nr ................................................  

  

zawarta w dniu ..................................... roku pomiędzy:   

  

Bankiem ………………………………………………………………..………………………………………………………...………..……  

                                                       (firma, siedziba, adres)  

wpisanym do ……………………………………………………………………………………………………………………………….……,  

 (oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Banku) pod numerem 

……………………….………., o numerze identyfikacji podatkowej NIP ……...……….....……..… i kapitale 

zakładowym w kwocie ……………………..……… zł, opłaconym do kwoty ……………………...…. zł, zwanym dalej 
„Bankiem”,  

  

reprezentowanym przez:  

1. ........................................ - ..............................................,  

2. ........................................ - .............................................., a  

  

 
  

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego / nazwa, 

siedziba, adres, rejestr, REGON, NIP, reprezentacja )  

  

  

zwanym dalej „Beneficjentem”.  

Bank i Beneficjent dalej łącznie zwani są „Stronami”.  

  

  

§ 1  

Definicje  

  

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:   

1) Cenie Pojazdu – należy przez to rozumieć wartość przedmiotu leasingu, ujętą w Umowie leasingu, 

równą cenie nabycia Pojazdu przez Firmę Leasingową, wyszczególnioną w fakturze zakupu;  

2) Dniu roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy;  

3) Firmie Leasingowej – należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego, której przeważającym 

przedmiotem działalności jest świadczenie usług leasingu finansowego lub operacyjnego, w tym 

zawieranie umów spełniających warunki przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. ……) lub art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. ……), z którą Bank zawarł umowę 
współpracy w związku z zawieraniem przez Firmę Leasingową Umów Leasingu i z którą Beneficjent 

zawarł Umowę leasingu;   

4) NFOŚiGW – należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej;  

5) Opłacie wstępnej – należy przez to rozumieć określoną w Umowie Leasingu jednorazową opłatę 

należną od Beneficjenta na rzecz Firmy Leasingowej, służącą pokryciu określonej części kapitału do 



 

  

spłaty przez Beneficjenta (Ceny Pojazdu). Opłata wstępna nie zawiera innych kosztów, opłat i 

innych należności związanych z Umową Leasingu i jest wyszczególniana w fakturze wystawianej 
przez Firmę Leasingową, do uiszczenia której Beneficjent jest zobowiązany. Opłata wstępna w 

całości lub w części jest pokrywana z Dotacji;  

6) Opłacie transferowej – należy przez to rozumieć jednorazową opłatę ustaloną w Umowie 

Leasingu, wyszczególnioną w fakturze wystawianej przez Firmę Leasingową, do uiszczenia której 
Beneficjent jest zobowiązany na rzecz Firmy Leasingowej i która jest pokrywana z Dotacji;   

7) Pojeździe – należy przez to rozumieć pojazd zeroemisyjny kategorii M1, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e, L7e w rozumieniu załącznika nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do 

napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła 

zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach 
paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych 

lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077);  

8) Programie Priorytetowym – należy przez to rozumieć przyjęty przez NFOŚiGW program dotyczący 

dofinansowania Przedsięwzięcia Dotacją ze środków NFOŚiGW, pod nazwą „Mój Elektryk”, 
stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;  

9) Protokole przekazania – należy przez to rozumieć dokument podpisany przez Beneficjenta i Firmę 
Leasingową potwierdzający wydanie Beneficjentowi nowego Pojazdu do używania albo używania 

i pobierania pożytków, zawierający w szczególności Cenę Pojazdu i datę wydania Pojazdu.  

  

§ 2  

Przedmiot umowy  

  

(postanowienia do umowy Dotacji dla leasingu jednego Pojazdu)*  

  

1. Bank, działając na podstawie Umowy nr ………………. o udostępnienie środków finansowych 

NFOŚiGW na udzielanie dotacji w ramach Programu Priorytetowego udziela Beneficjentowi, na 

jego Wniosek o Dotację nr ..................................................... z dnia ..................................... roku, 

dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na przyjęciu przez Beneficjenta do 

używania albo używania i pobierania pożytków nowego Pojazdu, określonego w Załączniku nr 2 do 

Umowy, zwanego dalej „Przedsięwzięciem”, na podstawie umowy leasingu spełniającą warunki 

przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz. U. ……) lub art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j. Dz. U. ……), wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy, zwanej dalej „Umową Leasingu”.    

2. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie w całości lub w części Opłaty wstępnej oraz pokrycie Opłaty 

transferowej, ustalanych w Umowie Leasingu. Wysokość dotacji, zwanej dalej „Dotacją”, określa 
Załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Kwota dotacji, która zostanie wypłacona Beneficjentowi, jest ustalana przez Bank po dostarczeniu 

dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, na podstawie Ceny Pojazdu i nie może być wyższa 

niż kwota Dotacji wskazana w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana marki i modelu Pojazdu, która 
nie powoduje podwyższenia kwoty Dotacji do Przedsięwzięcia, nie wymaga zmiany Umowy.   

4. Dotacja jest udzielana ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.  

5. W przypadku niezrealizowania Przedsięwzięcia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, Umowa ulega 
rozwiązaniu.    

  

(postanowienia do umowy Dotacji dla leasingu wielu Pojazdów)*  

  



 

  

1. Bank, działając na podstawie Umowy nr ………………. o udostępnienie środków finansowych 

NFOŚiGW na udzielanie dotacji w ramach Programu Priorytetowego  udziela Beneficjentowi, na 
jego Wniosek o Dotację nr ..................................................... z dnia ..................................... roku, 

dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na przyjęciu przez Beneficjenta do 

używania albo używania i pobierania pożytków nowych Pojazdów, na podstawie umowy leasingu 
spełniającą warunki przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. ……) lub art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. ……), wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy, zwanej 

dalej „Umową Leasingu”.    

2. W rozumieniu niniejszej Umowy każdy Pojazd przyjmowany przez Beneficjenta do używania albo 

używania i pobierania pożytków jest odrębnym przedsięwzięciem, zwanym dalej 

„Przedsięwzięciem”, na które udzielane jest odrębne dofinansowanie, zwane dalej „Dotacją”. 

Szczegóły dotyczące dofinansowanych Przedsięwzięć oraz wysokość Dotacji do poszczególnych 

Przedsięwzięć określa Załącznik nr 2 do Umowy.   

3. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie w całości lub w części Opłaty wstępnej oraz pokrycie Opłaty 

transferowej, ustalanych w Umowie Leasingu.  

4. Zmiana marki i modelu Pojazdu nie wymaga zmiany Umowy, jeżeli nie powoduje podwyższenia 
kwoty Dotacji do Przedsięwzięcia, pod warunkiem zgodności z Programem Priorytetowym.   

5. Kwota Dotacji, która zostanie wypłacona Beneficjentowi, jest ustalana przez Bank zgodnie z 
warunkami Programu Priorytetowego, po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 2, na podstawie Ceny Pojazdu i nie może być wyższa, niż kwota Dotacji wskazana w Załączniku 

nr 2 do Umowy.     

6. Dotacja jest udzielana ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.  

7. W przypadku niezrealizowania Przedsięwzięcia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, Umowa traci 

moc w zakresie tego Przedsięwzięcia.  

  

  

§ 3  

Realizacja i Trwałość Przedsięwzięcia  

1. Dniem zrealizowania Przedsięwzięcia jest dzień przekazania Beneficjentowi nowego Pojazdu do 

używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie Umowy Leasingu. Zrealizowanie 
Przedsięwzięcia nastąpi w terminie wskazanym w Umowie Leasingu, nie później jednak, niż w 

terminie 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy.   

Dokumentem potwierdzającym datę Zrealizowania Przedsięwzięcia jest Protokół przekazania 

Beneficjentowi Pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków.  

2. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić Trwałość Przedsięwzięcia rozumianą jako wykonywanie po 

zrealizowaniu Przedsięwzięcia obowiązków, o których mowa w ust. 3-6, przez okres dwóch lat 
licząc od Dnia zrealizowania Przedsięwzięcia, zwany dalej „okresem Trwałości Przedsięwzięcia”.  

3. Beneficjent  zobowiązuje się, że Pojazd zostanie oznaczony naklejką informującą o dofinansowaniu 

– zgodną ze wzorem ustalonym przez NFOŚiGW dostępnym do pobrania na stronie internetowej 

pod adresem https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach  – oraz 
że to oznakowanie będzie znajdowało się na Pojeździe od dnia podpisania Protokołu przekazania 

lub podpisania Umowy Dotacji (w zależności od tego co nastąpiło później) do dnia upływu okresu 

Trwałości Przedsięwzięcia.   

4. Beneficjent zobowiązuje się, że w okresie Trwałości Przedsięwzięcia Pojazd:  

1) będzie zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) będzie posiadał aktualną polisę OC i AC;  

3) będzie poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd 

techniczny.  

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach


 

  

5. Beneficjent, który korzysta z podwyższonej kwoty Dotacji wynikającej z deklarowanego przebiegu 

Pojazdu, zobowiązuje się, by przebieg Pojazdu najpóźniej na ostatni dzień upływu okresu Trwałości  

Przedsięwzięcia był zgodny z deklarowanym przebiegiem określonym w Załączniku nr 2 do Umowy.  

6. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia Firmie Leasingowej, z którą zawarł Umowę Leasingu, w 

terminie 14 dni od daty upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia:  

1) oświadczenia potwierdzającego Trwałość Przedsięwzięcia,  

2) oświadczenia potwierdzającego przebieg Pojazdu w całym okresie Trwałości Przedsięwzięcia 

(nie dotyczy osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy, 

który nie korzysta z podwyższonej kwoty dofinansowania wynikającej z deklarowanego 

przebiegu Pojazdu),  

3) informacji o stanie drogomierza na koniec okresu Trwałości Przedsięwzięcia.  

7. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 6, zawarte są w Załączniku nr 3 do Umowy.  

§ 4 Wypłata 

dotacji  

1. Warunkiem wypłaty Dotacji jest:  

1) zrealizowanie Przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,  

2) dostarczenie przez Firmę Leasingową do Banku kopii protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 
oraz kopii faktury VAT wystawionej przez Firmę Leasingową z wyszczególnionymi Opłatą 

wstępną i Opłatą transferową,  

3) skuteczne ustanowienie zabezpieczenia zwrotu Dotacji, o którym mowa w § 7.  

2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, Firma Leasingowa wystąpi w ciągu 14 dni do 

Banku o wypłatę środków na Dotację.   

3. Bank po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wystąpienia o wypłatę środków na Dotację, w 

szczególności zgodności dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z Programem 

Priorytetowym:   

1) potrąca ze środków na Dotację kwotę równą Opłacie transferowej w wysokości kwoty netto 
tej opłaty (bez podatku VAT), określonej w fakturze wystawionej Beneficjentowi przez Firmę 

Leasingową i zalicza ją na poczet zapłaty faktury wystawionej przez Bank Firmie Leasingowej z 

tytułu opłaty transferowej Banku,  

2) potrąca ze środków na Dotację kwotę równą podatkowi VAT od kwoty Opłaty transferowej, w 
wysokości kwoty określonej w fakturze wystawionej Beneficjentowi przez Firmę Leasingową i 

zalicza ją na poczet zapłaty podatku VAT od kwoty opłaty transferowej Banku określonej w 

fakturze wystawionej przez Bank Firmie Leasingowej, jeżeli zgodnie z Programem i  

oświadczeniami złożonymi przez Beneficjenta we Wniosku o Dotację, podatek jest dla Beneficjenta 
kosztem kwalifikowanym i zalicza je na poczet kwoty równej podatkowi VAT wynikającej z 

faktury wystawionej przez Bank Firmie Leasingowej z tytułu opłaty transferowej  

3) przekazuje resztę należnych środków na Dotację Firmie Leasingowej, z którą Beneficjent zawarł 

Umowę Leasingu, w celu pokrycia zobowiązania Beneficjenta z tytułu Opłaty wstępnej, z 

uwzględnieniem ust. 4 i 5.  

4. Z chwilą wpływu środków z Dotacji na rachunek Firmy Leasingowej, Firma Leasingowa potwierdza 
Beneficjentowi zwolnienie z obowiązku zapłaty faktury na rzecz firmy Leasingowej do wysokości 

kwot, jakie powinny zostać pokryte z Dotacji.   

5. Jeżeli zgodnie z Umową Leasingu przed przekazaniem Beneficjentowi nowego Pojazdu do 

używania albo używania i pobierania pożytków, Beneficjent zapłacił Firmie Leasingowej część lub 
całość Opłaty wstępnej, Firma Leasingowa zwróci kwotę równą zapłaconej przez Beneficjenta 

kwocie Opłaty wstępnej, przelewając środki z Dotacji na rachunek Beneficjenta, wskazany we 

Wniosku o Dotację.    

6. Jeżeli podatek VAT nie jest dla Beneficjenta kosztem kwalifikowanym i nie może być pokryty ze 

środków z Dotacji, Beneficjent jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od kwoty Opłaty wstępnej 



 

  

i kwoty Opłaty transferowej w terminie wskazanym w fakturze wystawionej Beneficjentowi przez 

Firmę Leasingową.  

7. Jeżeli z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, Dotacja nie zostanie 

wypłacona, Beneficjent jest zobowiązany do zapłaty całości Opłaty wstępnej. W przypadku, gdy 

Dotacja nie zostanie wypłacona, Beneficjent jest zwolniony z zapłaty Opłaty transferowej.  

  

§ 5  

Kontrola Przedsięwzięcia  

1. Bank jest uprawniony do kontroli realizacji obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 4, przez cały 

okres Trwałości Przedsięwzięcia.   

2. W przypadku niedostarczenia w terminie przez Beneficjenta oświadczenia, o którym mowa w § 3 

ust. 6 pkt 2, Bank będzie uprawniony do zweryfikowania przebiegu Pojazdu na podstawie ogólnie 

dostępnych dokumentów, baz danych lub rejestrów.   

3. Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia Bankowi, Firmie Leasingowej lub NFOŚiGW, a także 
wskazanym przez nich osobom, przeprowadzania kontroli realizacji Przedsięwzięcia oraz Trwałości 

Przedsięwzięcia, w tym umożliwienia wizytacji Pojazdu oraz weryfikacji dokumentów związanych z 

udzieleniem i wykorzystaniem Dotacji, w szczególności Umowy Leasingu, protokołu, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 oraz faktury VAT wystawionej przez Firmę Leasingową z wyszczególnionymi 

Opłatą: wstępną i Opłatą transferową.  

4. Nieudostępnienie przez Beneficjenta Pojazdu lub któregokolwiek z żądanych dokumentów będzie 

traktowane jako odmowa poddania się kontroli. Odmowa poddania się kontroli powoduje 
obowiązek zwrotu Dotacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Beneficjent może być zwolniony z obowiązku zwrotu 

Dotacji, w sytuacji, gdy Bank albo Firma Leasingowa dokona koniecznych ustaleń (w szczególności 

przebiegu, ubezpieczenia, stanu Pojazdu) na podstawie ogólnie dostępnych dokumentów, baz 

danych lub rejestrów.  

6. W przypadku nieudostępnienia przez Beneficjenta Pojazdu lub żądanych przez Bank dokumentów 
Bank będzie uprawniony do żądania od Beneficjenta zwrotu poniesionych przez Bank kosztów 

weryfikacji.  

§ 6  

Zwrot Dotacji  

1. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu Dotacji w następujących przypadkach:  

1) nieosiągnięcia przebiegu, o którym mowa w § 3 ust. 5, zgodnie z warunkami Programu 
Priorytetowego;   

2) szkody całkowitej, tj. uszkodzenia Pojazdu w takim zakresie, iż wyłącza go trwale z użytkowania 

lub wartość przewidywanych kosztów naprawy przekracza wartość rynkową Pojazdu sprzed 

powstania szkody;  

3) trwałej utraty Pojazdu;   

4) rozwiązania Umowy Leasingu przed upływem okresu Trwałości Przedsięwzięcia;  

5) pobrania Dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości;  

6) złożenia nieprawdziwego lub nierzetelnego oświadczenia we wniosku o Dotację lub w trakcie 

realizacji umowy Dotacji,  

7) nie poddania się kontroli przez Beneficjenta, o której mowa w § 5 ust. 4.  

2. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Banku albo Firmy Leasingowej niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 5 Dni roboczych o stwierdzonych okolicznościach, o których 

mowa w ust. 1. Informacja powinna zawierać w szczególności dane Beneficjenta, oznaczenie 

Pojazdu, nr Umowy Leasingu oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 , Beneficjent dokonuje zwrotu Dotacji na rachunek 

wskazany przez Bank, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1:  



 

  

1) w wysokości, której otrzymanie jest uwarunkowane uzyskaniem przebiegu zgodnie z  

Programem Priorytetowym i który zadeklarował dodatkowo Beneficjent, zgodnie z § 3 ust. 5 – 
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;  

2) w wysokości proporcjonalnej do okresu nieutrzymania Trwałości Przedsięwzięcia – w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4;  

3) w wysokości pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 5;  

4) w  wysokości otrzymanej Dotacji,  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, w każdym 

przypadku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wypłaty Dotacji 
Beneficjentowi do dnia zwrotu środków.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli ze względu na trwałą utratę Pojazdu lub szkodę 
całkowitą, nie jest możliwe ustalenie wskazania drogomierza, Beneficjent zwróci Dotację, której 

otrzymanie jest uwarunkowane uzyskaniem przebiegu zgodnie z Programem Priorytetowym w 

wysokości proporcjonalnej do okresu nieutrzymania Trwałości Przedsięwzięcia wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie. Ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli Beneficjent przedstawi potwierdzenie uzyskania 

przebiegu Pojazdu co najmniej w wysokości 10.000 km, jaki uzyskał od Dnia zrealizowania 

Przedsięwzięcia, nie jest zobowiązany do zwrotu Dotacji ani odsetek. Potwierdzeniem, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, jest wpis w książce serwisowej dokonany przez Autoryzowaną Stację 

Obsługi, wpis w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców lub odczyt z urządzenia 

telemetrycznego zamontowanego w Pojeździe przez Firmę Leasingową.   

6. W przypadku gdy niezachowanie okresu Trwałości Przedsięwzięcia nastąpiło na skutek siły wyższej, 

o której mowa w ust. 7, NFOŚiGW, na wniosek Beneficjenta złożony za pośrednictwem Banku, 
może wyrazić zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu wypłaconej Dotacji. Wniosek Beneficjenta 

powinien być uzasadniony i udokumentowany. NFOŚiGW może żądać dodatkowych informacji i 
wyjaśnień od Banku, Firmy Leasingowej lub Beneficjenta.  

7. Jako siłę wyższą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe 

do zapobieżenia lub przezwyciężenia poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności tj. 

klęski żywiołowe, katastrofy budowlane. Stan pandemii COVID-19 nie stanowi siły wyższej, chyba 

że uprawnione władze państwowe wprowadzą względem jednej ze stron Umowy ograniczenia 
uniemożliwiające realizację Umowy.  

8. W przypadku jeżeli Beneficjent nie zwróci Dotacji w terminie wskazanym w ust. 3, Bank podejmie 

bez zbędnej zwłoki czynności windykacyjne przeciwko Beneficjentowi, w tym przeciwko 

ewentualnym jego następcom prawnym, zmierzające do odzyskania kwoty Dotacji wraz z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Czynności windykacyjne mogą być prowadzone przez Firmę 

leasingową.  

9. Odzyskane środki, o których mowa w ust. 8, zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na 

poniesione w danej sprawie koszty windykacji sądowej oraz inne nieprzekraczające 5% 
windykowanej należności, a w dalszej kolejności na należności wynikające z wypłaconej Dotacji, a 

na końcu na pozostałe należności Banku albo Firmy Leasingowej, jeżeli prowadziła czynności 

windykacyjne.  

§ 7  

Zabezpieczenie  

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie Dotacji, w 

przypadkach, o których mowa w § 6, jest:  

1) weksel „in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową – wystawione 
(podpisane) przez Beneficjenta na każde Przedsięwzięcie, w dniu zawarcia Umowy Dotacji, w 

obecności działającego w imieniu Banku upoważnionego Pracownika Firmy Leasingowej **) 

lub  



 

  

oświadczenie Beneficjenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu 

postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego **) lub gwarancja bankowa **) lub 
poręczenie Firmy Leasingowej **) lub poręczenie banku **) do kwoty równej sumie Dotacji 

wypłacanych na wszystkie Przedsięwzięcia powiększonej o 25% sumy wypłacanych Dotacji, z 

terminem odpowiednio nadania klauzuli wykonalności lub upływu terminu gwarancji 
bankowej lub terminu wygaśnięcia poręczenia, kończącym się 120 dni po upływie ostatniego 

okresu Trwałości Przedsięwzięcia oraz   

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Pojazdu ***)  

3) ……………………………………………..………………………………………………………………………………  

(inne, jeżeli były przewidziane w Umowie Leasingu)  

2. Bank nie ponosi kosztów związanych z zabezpieczeniem (jego ustanowieniem, zmianą, 
zwolnieniem).  

3. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 przez cały okres 
obowiązywania Umowy Dotacji, pod rygorem wypowiedzenia Umowy.  

4. Dokumenty zabezpieczeń składane i przechowywane są w Firmie Leasingowej, z którą Beneficjent 

podpisał Umowę Leasingu, za wyjątkiem oświadczenia o poręczeniu Firmy leasingowej, które jest 

przesyłane przez Firmę Leasingową do Banku.  
  

§ 8  

Inne zobowiązania Beneficjenta  

  

Beneficjent zobowiązuje się do:   

1) niezwłocznego poinformowania Banku o każdej zmianie danych, niezbędnych do realizacji 
Umowy,  

2) przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących Leasingu z Dotacją oraz realizacji 

Przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji 
podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym 

zakończył się okres Trwałości Przedsięwzięcia.  

  

  

§ 9  

Ochrona danych osobowych 1. 

Administratorem danych osobowych Beneficjenta jest NFOŚiGW.  

2. Administrator oświadcza, iż:  

1) Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

elektronicznie: ____________________/telefonicznie:_______________________________.  

2) Beneficjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania 
ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu.  

3) Beneficjent ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich 
przenoszenia.  

4) W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa 

Beneficjent ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

5) Dane osobowe Beneficjenta będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, a także 

mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, 
jeśli takie się pojawią.  

6) Podane przez Beneficjenta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania 

umowy.  

7) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której Beneficjent jest stroną), art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. 

e oraz ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1219, z późn. zm.) – dalej POŚ (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) 

oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń).  

8) Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym jako administrator danych 

osobowych Beneficjent ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa.  

9) Odbiorcą danych osobowych będzie również Bank i Firma Leasingowa.  

10) Dane osobowe powierzone Bankowi i Firmie Leasingowej przez Administratora są 

przetwarzane przez Bank i Firmę Leasingową w celu udostępnienia Bankowi środków na 
udzielenie Dotacji, realizację sprawozdawczości środków  z umowy o udostępnienie środków 

finansowych NFOŚiGW na udzielanie dotacji w ramach Programu Priorytetowego.  

11) dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu zakończenia 

niniejszej umowy.  
  

  

§ 10  

Oświadczenia i zgody Beneficjenta  

1. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Programem Priorytetowym przyjętym przez NFOŚiGW, 

rozumie wynikające z niego prawa i obowiązki i je akceptuje.  

2. Beneficjent oświadcza, że znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 

297 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od 

banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki 

pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 

zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego 
na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 

wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

3. Beneficjent wyraża zgodę na:  

1) przeprowadzenie przez Bank, NFOŚiGW, Firmę Leasingową lub osoby wskazane przez Bank, 

NFOŚiGW, Firmę Leasingową łącznie albo samodzielnie kontroli realizacji Przedsięwzięcia oraz 
Trwałości Przedsięwzięcia, w szczególności Beneficjent na żądanie Banku upoważni Bank do 

złożenia w imieniu Beneficjenta w trybie art. 80cc ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym wniosku o udostępnienie danych ewidencyjnych z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców; upoważnienie stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;   

2) przekazywanie przez Bank do NFOŚiGW i Firmy Leasingowej danych stanowiących tajemnicę 

bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst 

jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), w tym danych osobowych;  

3) przetwarzanie przez NFOŚiGW i Firmę Leasingową danych osobowych Beneficjenta lub osób 

działających w jego imieniu oraz innych danych objętych tajemnicą (w tym tajemnicą bankową) 
umożliwiające NFOŚiGW i Firmie Leasingowej realizację Umowy, w tym dokonywanie kontroli;   



 

  

4) przekazanie przez Bank do NFOŚiGW wszelkich dokumentów, danych i informacji niezbędnych 

do przeprowadzenia przez NFOŚiGW, organy kontroli państwowej, a także inne organy, w 
szczególności Krajowej Administracji Skarbowej kontroli realizacji przez Bank postanowień 

Umowy o udostępnienie środków finansowych NFOŚiGW na udzielanie dotacji w ramach 

Programu Priorytetowego.   

  

  

§ 11  

Wypowiedzenie umowy  

1. Bank może wypowiedzieć niniejszą Umowę w całości lub części z zachowaniem 14 – dniowego 

okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonana przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa 
w § 7 ust. 3.  

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu:  

1) kwoty Dotacji,   

2) odsetek ustawowych za opóźnienie liczonymi od dnia wypłaty Dotacji Beneficjentowi do dnia 

zwrotu środków.  

3. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.  

4. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 14 – dniowego okresu 

wypowiedzenia. Przed upływem okresu wypowiedzenia, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu 

na rachunek Banku wypłaconych na jego rzecz Dotacji wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie liczonymi od dnia wypłaty Dotacji do dnia zwrotu środków.  

5. Za dzień wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie, przy czym w 

przypadku Beneficjentów nie będących konsumentami, pismo zwrócone z adnotacją urzędu 

pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za 

prawidłowo doręczone z dniem zwrotu przesyłki do nadawcy (nie dotyczy konsumentów).  

6. Postanowienia § 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.  

  

  

§ 12  

Dane kontaktowe  

1. Korespondencję dotyczącą Umowy Dotacji Strony będą przekazywały na adresy Stron wskazane w 
komparycji niniejszej Umowy.  

2. Bank może udostępniać Beneficjentowi dokumenty oraz informacje dotyczące realizacji Umowy 
Dotacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o Dotację lub w 

formie krótkich informacji tekstowych (SMS).  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach danych podanych w 

niniejszej Umowie w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.  

4. Zmiana powyższych danych nie będzie skutkowała koniecznością zmiany warunków Umowy.  

5. W przypadku niepowiadomienia Banku o zmianie danych adresowych przez Beneficjenta, wszelką 

korespondencję wysłaną przez Bank na dotychczasowy adres, uznaje się za skutecznie doręczoną.  
  

  

§ 13  

Postanowienia końcowe  

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

2. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do jej niezgodności z postanowieniami Programu 
Priorytetowego.  

3. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy ponosi Beneficjent.  



 

  

4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy Strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocjacyjnym, a w przypadku niemożności 
osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 

dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego.  

  

§ 14  

Reklamacje  

1. Beneficjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w następujący sposób:  

1) osobiście – w każdej placówce Banku, składając reklamację ustnie do protokołu lub na piśmie,*  

2) listownie – poprzez wysłanie reklamacji na adres dowolnej placówki Banku,*  

3) telefonicznie – na udostępnione przez Bank numery telefonów,*  

4) elektronicznie – po zalogowaniu się Klienta do systemu bankowości elektronicznej/mobilnej 

lub z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej 

Banku*  

5) ……………………………………………  

2. Adresy placówek Banku podane są na stronie internetowej. Numery telefonów, pod którymi 
można składać reklamacje podane są na stronie internetowej Banku.  

3. Bank udziela odpowiedzi w sposób uzgodniony z Klientem w terminie 30 dni od daty otrzymania 
reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym termin rozpatrywania reklamacji może być 

wydłużony, ale nie więcej niż do 60 dni od daty otrzymania reklamacji.  

4. Szczegółowy tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji został określony w …………………………….  

  

  

§ 15  

  

Integralną część Umowy Dotacji stanowią załączniki:  

1) Program Priorytetowy  – załącznik nr 1;  

2) Szczegóły dotyczące Przedsięwzięcia i Dotacji – załącznik nr 2;  

3) Oświadczenie o Trwałości Przedsięwzięcia – załącznik nr 3;  

4) Wniosek o Dotację – załącznik nr 4;  

5) Upoważnienie do złożenia wniosku o udostępnienie danych ewidencyjnych z Centralnej Ewidencji 

Pojazdów i Kierowców – załącznik nr 5.  

  

  

...............................................................        ............................................................  

 Beneficjent                 Bank  

  

 

* usunąć, jeżeli nie dotyczy  

** pozostawić rodzaj zabezpieczenia wybrany przez Beneficjenta  

*** pozostawić jedynie w przypadku, gdy nie zostanie ustanowione zabezpieczenie w postaci gwarancji 

bankowej lub poręczenia Firmy Leasingowej lub poręczenia banku  

  



 

 

  

Załącznik nr 2 do Umowy Dotacji  

  

Szczegółowe określenie Przedsięwzięć dofinansowanych w ramach Umowy oraz wysokości Dotacji do tych Przedsięwzięć  

Nazwa Firmy Leasingowej: …………………………………  

Lp.  Cena  
Pojazdu  

Marka Pojazdu  Model Pojazdu  Kategoria 

Pojazdu  
Nr Umowy  
Leasingu   

Data zawarcia  
Umowy  
Leasingu   

Kwota Dotacji na 

pokrycie Opłaty 

wstępnej  

Kwota Dotacji 

na pokrycie 

Opłaty 

transferowej  

Deklarowany przebieg* 

Pojazdu na koniec 

okresu Trwałości  
Przedsięwzięcia   

  

1                    

2                    

                    
* w przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie deklarowany przebieg Pojazdu na koniec okresu Trwałości Przedsięwzięcia wynosi 30 000 km dla Pojazdów kategorii M1 lub 40 000 km dla Pojazdów kategorii N1.  



 

 

  

  

Załącznik nr 3 do Umowy Dotacji  

  

 I.  Oświadczenie o Trwałości Przedsięwzięcia  
  
Oświadczam, że określony w Umowie Dotacji nr .............................., zawartej z Bankiem .................... 

w dniu ……................, Pojazd (marka, model, rok produkcji, nr rejestracyjny, nr nadwozia VIN)  
…………………….……………………………………………………….……………………………, zwany dalej „Pojazdem”, w 

całym okresie Trwałości Przedsięwzięci tj. w okresie 2 lat od dnia   ……………… wskazanego w Protokole 
przekazania jako dzień przekazania Beneficjentowi Pojazdu do używania albo używania i pobierania 

pożytków:  

□ był oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu – zgodną ze wzorem ustalonym przez 

NFOŚiGW*   

□ był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  

□ posiadał aktualną polisę OC i AC;  

□ poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd techniczny.  

  
  

 II.  Oświadczenie potwierdzające przebieg Pojazdu w całym okresie  

Trwałości Przedsięwzięcia**  
  

Oświadczam, że przebieg Pojazdu w ostatnim dniu okresu Trwałości Przedsięwzięcia wynosił nie mniej 

niż 30.000 / 40.000 *** km i był zgodny z zawartą w Umowie Dotacji deklaracją dotyczącą przebiegu 
uprawniającego do podwyższonej kwoty dofinansowania.  

 



 

 

III.  Informacja o stanie drogomierza na koniec okresu Trwałości Przedsięwzięcia  

  

Informuję, że przebieg Pojazdu w ostatnim dniu okresu Trwałości Przedsięwzięcia wynosił …..  

  

  

………………………………………………………………………                                    

(data, miejscowość, podpis Beneficjenta)  

  

  
* obowiązek oznakowania Pojazdu następuje od dnia podpisania Protokołu przekazania lub podpisania Umowy Dotacji (w 

zależności od tego co nastąpiło później) do dnia upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia.  
** wykreślić oświadczenie w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej oraz Beneficjenta, który 

nie korzysta z podwyższonej kwoty dofinansowania wynikającej z deklarowanego średniorocznego przebiegu Pojazdu.  
*** niepotrzebne skreślić   

  

 
Oświadczenia składane są w Firmie Leasingowej w terminie do 14 dnia od daty upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia, tj.  
upływu 2 lat od dnia przekazania Beneficjentowi Pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków.   

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Umowy Dotacji  

  

  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

( Beneficjent)  

  

  

Upoważnienie do złożenia wniosku o udostępnienie danych z Centralnej 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców  
  

 W  związku  z  realizacją  Umowy  Dotacji  zawartej  z  Bankiem  

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

                                                       (firma, siedziba, adres)  

wpisanym do ……………………………………………………………………………………………………………………………….……,  

 (oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Banku) pod numerem 

……………………….………., o numerze identyfikacji podatkowej NIP ……...……….....……..… i kapitale 
zakładowym w kwocie ……………………..……… zł, opłaconym do kwoty ……………………...…. zł, zwanym dalej 

„Bankiem”,  

   

  

niniejszym upoważniam Bank do złożenia w moim imieniu, w trybie art. 80cc ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wniosku o udostępnienie danych ewidencyjnych z Centralnej 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  

Upoważnienie dotyczy pojazdu: …………………………………………………………………………………………………………  

                                                                 (nr rejestracyjny, nr nadwozia VIN, data pierwszej rejestracji. )   

  

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

Data i podpis Upoważniającego/ podpisy osób działających w imieniu Upoważniającego  


