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Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY, rok szkolny 2016/2017 

Umowa ……….. 
zawarta w dniu 16 stycznia 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

 
Fundacją Świętego Mikołaja w Piasecznie 
05–500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 
której reprezentantem jest: 
Dariusz Karłowicz – prezes zarządu 
Joanna Paciorek – wiceprezes zarządu 
zwaną dalej „Fundacją” 
a  
(Dane lidera zespołu oraz gdy jest niepełnoletni reprezentującego go opiekuna) 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Fundacja przekaże Wykonawcy środki finansowe w wysokości (kwota) zł (słownie: ……….. złotych), 
na realizację działań opisanych we wniosku zatytułowanym: (tytuł projektu)  zgodnie z zawartym w nim 
budżetem i harmonogramem. 

2. Wniosek został złożony, a środki przekazane Wykonawcy jako zwycięzcy w konkursie na realizację 
projektów społecznych w ramach Programu Grantowego będącego częścią programu stypendialnego „Na 
rodzinę można liczyć”. 

3. W budżecie do wniosku Wykonawca uwzględni wszystkie zmiany nałożone przez Fundację, o których 
Wnioskodawca został poinformowany mailowo przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. 

4. Kwota wymieniona w pkt. 1 zostanie przeznaczona na realizację celów zgodnych z Zasadami Programu 
Grantowego na realizację projektów społecznych w ramach programu „Na rodzinę można liczyć”. 

5. Wykonawca kwotę wymienioną w pkt. 1 przyjmuje i oświadcza, że wykorzysta ją zgodnie 
z przeznaczeniem w terminie od dnia 18.01.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. W przypadku nie wykorzystania 
w całości środków, zostaną one zwrócone Fundacji do dnia 15.06.2017 r. na konto nr 64 2130 0004 2001 
0299 9993 0001. Od kwot zwróconych po tym terminie, Wykonawca umowy  zobowiązany jest, bez 
wezwania, przekazać na konto  Fundacji  odsetki w wysokości określonej jako zaległości podatkowych, 
liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że kwotę przekazaną przez Fundację, będzie wydatkował wyłącznie na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 2 

Środki finansowe na realizację celu określonego w § 1 pkt. 1 zostaną przekazane na konto bankowe nr (numer 
konta), którego włascicielem jest (imię i nazwisko właściciela konta). Warunkiem przekazania środków jest 
otrzymanie przez Fundację podpisanej przez Wykonawcę niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wydatkowanych środków, o których mowa w § 1 pkt. 1 
zgodnie z Regulaminem Programu Grantowego. 

2. Na dokumentach potwierdzających wydatki pokryte z przyznanego dofinansowania (faktury, rachunki, 
umowy, bilety) Wykonawca zobowiązuje się trwale umieścić informację „sfinansowane ze środków 
przekazanych w Programie Grantowym w ramach Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY”. 

3. Prośby o zmiany w projekcie należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ikea@mikolaj.org.pl 
przed zajściem. Wszelkie zmiany w wydatkowaniu środków wymagają wcześniejszej (przed poniesieniem 
kosztów) zgody Fundacji (za pomocą poczty elektronicznej). W przypadku jej braku Fundacja ma prawo 
wymagać zwrotu pieniędzy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się przesłać Fundacji w terminie do dnia 31.05.2017 r., sprawozdania 
merytoryczne i finansowe z realizacji projektu społecznego w ramach Funduszu Stypendialnego 
IKEA FAMILY, o którym mowa w § 1 pkt. 1 wg wzoru udostępnionego przez Fundację na stronie 
www.ikea.pl/stypendia. Sprawozdanie powinno być przesłane w wersji papierowej na następujący adres: 

Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Marszałkowska 87 m. 5, 00-683 Warszawa z dopiskiem „Program 
Grantowy w ramach Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY”. 

oraz pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ikea@mikolaj.org.pl. 

5. Do sprawozdania przesłanego pocztą Wykonawca zobowiązuje się dołączyć kopie dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki (faktur, rachunków, umów), dokumentację fotograficzną projektu (na 
płycie CD)  oraz ewentualną elektroniczną korespondencję (wydruk) dotyczącą zmian w projekcie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przesłania co miesiąc Raportu miesięcznego z realizacji 
projektu społecznego, o którym mowa w § 1 pkt. 1 wg wzoru udostępnionego przez Fundację na stronie 
www.ikea.pl/stypendia. Raport powinien być przesłany w wersji elektronicznej na adres: 
konkurs.ikea@mikolaj.org.pl. 

7. Raporty miesięczne powinny być złożone przez Wykonawcę w terminach: (terminy przesłania raportów). 

8. W przypadku nie przesłania któregoś ze sprawozdań i raportów w terminie określonym w § 3 pkt. 4 i 7, 
Fundacja może zadecydować o zwrocie dotacji. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 15 dni od dnia wezwania 
do zapłaty, na konto podane w § 1 pkt. 5. Nie rozliczenie się z realizacji projektu w terminie może 
skutkować wykluczeniem podmiotu z uczestnictwa w kolejnych edycjach Funduszu Stypendialnego IKEA 
FAMILY. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie wydatkować przekazanych środków, jest zobowiązany do 
natychmiastowego zwrotu przekazanej kwoty lub pozostałej jej części oraz przesłania sprawozdania 
merytorycznego i finansowego. 

10. Fundacja może zadecydować o zwrocie dotacji lub jej części w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego jej 
wydatkowania. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 15 dni od dnia wezwania do zapłaty, na konto podane w § 
1 pkt. 5. 

§ 4 

Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie nieodpłatnie zawartych we 
wniosku, raportach miesięcznych oraz sprawozdaniach danych osobowych i dotyczących realizowanego 
projektu oraz wszelkich materiałów takich jak zdjęcia, filmiki wykonane i przekazane Fundacji w ramach udziału 
w Programie Grantowym w publikacjach, na stronach internetowych i portalach społecznościowych Fundacji, 
programu oraz firmy IKEA Retail, na plakatach i ulotkach, w informacjach prasowych, w prezentacjach 
multimedialnych i w innych materiałach przygotowywanych przez Fundację. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 6 

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla Fundacji. 

§ 7 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

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

 
FUNDACJA:        WYKONAWCA: 


