
Wzór zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej listopad 2021. 

 

Umowa nr ……………….  

o współpracy w związku z zawieraniem umów leasingu z dotacją  

w ramach Programu Priorytetowego ”Mój elektryk” 

  

zawarta w ………………………. dnia ……………….  

 

pomiędzy: 

 

Bankiem ………………………………………………………………… (nazwa) 

z siedzibą w ………………………………………………………… (miejscowość, adres),  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w …………………, …………….. Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

………………….., kapitał zakładowy ……………………., kapitał wpłacony 

……………………............., NIP …….....……………………., 

reprezentowanym przez:  

- …………………………………………………………………   

- …………………………………………………………………   

zwanym dalej Bankiem, 

a 

………………………………………………………………… (nazwa) 

z siedzibą w ………………………………………………………… (miejscowość, adres),  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w …………………, …………….. Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

………………….., kapitał zakładowy ……………………., kapitał wpłacony 

……………………............., NIP …….....……………………., 

reprezentowaną przez:  

- …………………………………………………………………   

- …………………………………………………………………   

zwaną dalej Firmą Leasingową, 

 

zwanymi dalej Stronami. 

W związku z zawarciem przez Bank w dniu ……… 2021 r. z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym dalej „NFOŚiGW”) umowy o udostępnienie 

środków finansowych NFOŚiGW na udzielanie dotacji w ramach Programu Priorytetowego 
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………………….., Strony zawierają niniejszą umowę (zwaną dalej „Umową”) i uzgadniają, 

co następuje: 

 

§ 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) Dniu zrealizowania Przedsięwzięcia/zrealizowaniu Przedsięwzięcia – należy przez to 

rozumieć datę przekazania Korzystającemu nowego Pojazdu do używania albo używania 

i pobierania pożytków na podstawie Umowy Leasingu, potwierdzoną Protokołem 

przekazania; 

4) Dotacji – należy przez to rozumieć środki finansowe w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2  

lit. e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. ……), na 

dokonywanie określonych w Programie Priorytetowym dopłat do opłat ustalanych w 

umowach leasingu w rozumieniu przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. ……) i art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. ……) zawieranych 

przez Firmy Leasingowe z Korzystającymi; 

5) Formie elektronicznej – należy przez to rozumieć przesłanie dokumentów podpisanych 

przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, drogą elektroniczną 

na wskazane adresy skrzynek poczty elektronicznej uprawnionych osób reprezentujących 

Strony albo w inny sposób zaakceptowany przez Bank, gwarantujący zabezpieczenie przed 

dostępem do dokumentów przez nieuprawnione osoby; 

6) Korzystającym – należy przez to rozumieć podmiot spełniający wymagania dla 

beneficjenta, zdefiniowanego w Programie Priorytetowym, z którym zostały zawarte 

Umowa Leasingu oraz Umowa Dotacji; 

7) Leasingu z Dotacją – należy przez to rozumieć oddanie, na podstawie umowy spełniającej 

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 
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podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. ……), Korzystającemu do odpłatnego 

używania albo używania i pobierania pożytków nowego Pojazdu, w związku z którym  

przyznana jest Dotacja; 

8) Opłacie wstępnej – należy przez to rozumieć określoną w Umowie Leasingu 

jednorazową opłatę należną od Korzystającego na rzecz Firmy Leasingowej, służącą 

pokryciu określonej części kapitału do spłaty przez Korzystającego (Ceny Pojazdu). 

Opłata wstępna nie zawiera innych kosztów, opłat i innych należności związanych z 

zawarciem Umowy Leasingu i jest wyszczególniana w fakturze wystawianej przez 

Firmę Leasingową, do uiszczenia której Korzystający jest zobowiązany. Opłata wstępna 

w całości lub w części jest pokrywana z Dotacji; 

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

Umowie Leasingu, wyszczególnioną w fakturze wystawianej przez Firmę Leasingową, 

do uiszczenia której Korzystający jest zobowiązany na rzecz Firmy Leasingowej i która 

jest pokrywana z Dotacji;  

10) 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 …………….); 

11) 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; 

12) Protokole przekazania – należy przez to rozumieć dokument podpisany przez 

Korzystającego i Firmę Leasingową potwierdzający wydanie Korzystającemu nowego 

Pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków, zawierający w szczególności 

Cenę Pojazdu oraz datę przekazania Pojazdu; 

13) Przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć przyjęcie nowego Pojazdu przez 

Korzystającego do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie Umowy 

Leasingu. Realizacja Przedsięwzięcia obligatoryjnie musi zostać potwierdzona Protokołem 

przekazania. Przez nowy Pojazd należy rozumieć Pojazd fabrycznie nowy, który przed 
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zakupem przez Firmę Leasingową nie był zarejestrowany. Za nowy Pojazd uważa się 

również Pojazd, który przed zakupem przez Firmę Leasingową był zarejestrowany przez 

dealera samochodowego lub importera, o ile Pojazd ten w dacie zawierania Umowy 

Leasingu nie ma wyższego przebiegu niż 50 km; 

14) Szkodzie całkowitej – należy przez to rozumieć uszkodzenie Pojazdu w takim zakresie, iż 

wyłącza go trwale z użytkowania lub wartość przewidywanych kosztów naprawy 

przekracza wartość rynkową Pojazdu sprzed powstania szkody; 

15) Trwałości Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć zobowiązanie Korzystającego do 

wykonywania obowiązków po realizacji Przedsięwzięcia przez okres dwóch  lat licząc od 

Dnia zrealizowania Przedsięwzięcia; 

16) Umowie Leasingu – należy przez to rozumieć zawieraną przez Firmę Leasingową z 

Korzystającym umowę 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. ……), w związku z którą Bank przyznał Dotację i dokonuje jej wypłaty; przez umowę 

leasingu rozumie się również umowę najmu długoterminowego, o ile spełnia ona warunki 

wynikające z tych przepisów. Umowa Leasingu zawierana jest w złotych polskich; 

17) Umowie Dotacji – należy przez to rozumieć zawieraną przez Bank z Korzystającym 

umowę dotyczącą zasad i warunków wypłaty i zwrotu przyznanej Korzystającemu Dotacji. 

Wzór Umowy Dotacji stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; 

18) Wniosku o Leasing – należy przez to rozumieć składany w Firmie Leasingowej wniosek 

o przyznanie Leasingu z Dotacją; 

19) Wniosku o Dotację – należy przez to rozumieć składany w Firmie Leasingowej wraz z 

Wnioskiem o Leasing, wniosek o Dotację na dopłatę do Opłaty wstępnej i Opłaty 

transferowej określonych w Programie Priorytetowym i ustalonych w Umowie Leasingu. 

Wzór wniosku o Dotację stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; 

20) Zdolności Leasingowej Korzystającego – należy przez to rozumieć ocenę sytuacji 

finansowej oraz wiarygodności płatniczej Korzystającego dokonaną przez Firmę 

Leasingową z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze standardami 

rynkowymi, potwierdzającą jego zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z Umowy 

Leasingu oraz Umowy Dotacji.   
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§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w ramach współpracy w 

związku z zawieraniem przez Firmę Leasingową umów Leasingu oraz w związku z 

powierzeniem przez Bank Firmie Leasingowej wykonywania czynności faktycznych                                                                                     

związanych z zawieranymi przez Bank z Korzystającymi Umowami o Dotację. 

2. Umowa nie upoważnia Firmy Leasingowej do zawierania jakichkolwiek umów w imieniu 

i na rzecz Banku, ani do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Banku. 

 

§ 3 

[ZBIORCZA PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE] 

 

1. NFOŚiGW ustalił dla Banku zbiorczą pulę środków na Dotacje w latach 2021 – 2022 r. w 

kwocie ……………. , przy czym kwota ta dotyczy wszystkich firm leasingowych, z 

którymi Bank podpisał lub podpisze umowy o współpracy w związku z zawieraniem 

Umów Leasingu. 

2. Przyznanie Dotacji jest możliwe wyłącznie w ramach zbiorczej puli środków na Dotacje.  

3. Bank rozpatruje Wnioski o Dotację przekazane przez firmy leasingowe w ramach 

tygodniowych zestawień zweryfikowanych Wniosków o Dotację, o których mowa § 5 ust. 

3, w kolejności ich otrzymania, a następnie w kolejności poszczególnych Wniosków o 

Dotację w ramach danego tygodniowego zestawienia.  

4. W przypadku, gdy łączna kwota Dotacji wynikająca z podjętych przez Bank decyzji o 

udzieleniu Dotacji osiągnie zbiorczą pulę środków na Dotacje, Bank informuje Firmę 

Leasingową o wyczerpaniu zbiorczej puli środków na Dotacje i wstrzymuje przyjmowanie 

Wniosków o Dotację.  

 

§ 4 

[PRZEDMIOT LEASINGU] 

 

1. Przedmiotem Leasingu z Dotacją może być wyłącznie nowy Pojazd. Cena Pojazdu nie 

może być wyższa niż maksymalna cena Pojazdu określona w Programie Priorytetowym. 

2. Dotacje wypłacane są na rzecz Korzystających, których Pojazdy kwalifikują się do 

dofinansowania zgodnie z Programem Priorytetowym.   



 

 6 

3. Firma Leasingowa jest zobowiązana do zawierania Umów Leasingu na zasadach i 

warunkach określonych w Umowie i Programie Priorytetowym oraz do zamieszczania w 

Umowach Leasingu informacji, że Dotacja udzielana jest ze środków NFOŚiGW 

dystrybuowanych przez Bank. 

4. Umowa Leasingu zawierana jest w polskich złotych.  

§ 5 

[PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI] 

 

1. W celu uzyskania Dotacji Korzystający składa w Firmie Leasingowej Wniosek o Leasing 

oraz Wniosek o Dotację. 

2. Firma Leasingowa zobowiązana jest do: 

1)  oceny i weryfikacji Wniosku o Leasing – zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi 

Firmy Leasingowej, w szczególności do oceny Zdolności Leasingowej 

Korzystającego, 

2)  oceny i weryfikacji Wniosku o Dotację – w zakresie kompletności i zgodności z 

postanowieniami Umowy, w szczególności z Programem Priorytetowym, 

3) odnotowania na formularzu Wniosku o Dotację faktu dokonania pozytywnej oceny i 

weryfikacji Wniosku o Leasing, o której mowa w pkt 1, oraz pozytywnej oceny i 

weryfikacji Wniosku o Dotację, o której mowa w pkt 2,  

4) sprawdzenia zgodności danych zawartych w dokumentach dostarczonych przez 

wnioskodawcę z informacjami wpisanymi do Wniosku o Leasing i Wniosku o Dotację 

oraz odnotowania faktu przedmiotowego sprawdzenia na formularzach wniosków,  

5) sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy lub tożsamości i prawidłowości umocowania 

osób reprezentujących wnioskodawcę na podstawie przedstawionych przez nich 

dokumentów oraz odnotowania faktu przedmiotowego sprawdzenia na formularzach 

wniosków, 

6) sporządzenia kopii dokumentów w oparciu o oryginały dokumentów przedstawionych 

przez wnioskodawcę do wglądu, potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem (w 

sposób pozwalający w dostateczny sposób rozpoznać osobę potwierdzającą zgodność 

dokumentów z oryginałem i datę potwierdzenia). 

3. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Wniosku o Leasing oraz Wniosku o Dotację w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2, Firma Leasingowa przekazuje do Banku w Formie 
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elektronicznej, w terminie do ostatniego Dnia roboczego każdego tygodnia, tygodniowe 

zestawienie zweryfikowanych Wniosków o Dotację zawierające: 

1) Sprawozdanie „Część 1 - Wniosek o Dotację” w zakresie Wniosków o Dotację, o 

których mowa w pkt 2), obejmujące aktualne dane na dzień jego przekazania do 

Banku; 

2) skany podpisanych przez wnioskodawców Wniosków o Dotację zawierających 

odnotowanie pozytywnej oceny zgodnie z ust. 2. 

4. Przekazanie Wniosku o Dotację do Banku jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 

Firmę Leasingową, że dokonała pozytywnej oceny Wniosku o Dotację. Firma Leasingowa 

nie może złożyć do Banku sprawozdania i wniosków, o których mowa w ust. 3, 

obejmujących Pojazdy, które były już przedmiotem takiego wystąpienia w innym banku w 

ramach Programu Priorytetowego, chyba że bank, do którego złożono to sprawozdanie nie 

przyznał Dotacji na te Pojazdy.    

5. Jeżeli Bank zidentyfikuje: 

1) oczywiste omyłki pisarskie w Sprawozdaniu „Część 1 - Wniosek o Dotację”, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, Bank zwraca się do Firmy Leasingowej o dokonanie sprostowania 

omyłki, 

2) błędy, inne niż oczywiste omyłki pisarskie  lub braki we Wniosku o Dotację, Bank 

informuje o powyższym Firmę Leasingową.  

Poprawione Sprawozdanie „Część 1 - Wniosek o Dotację” lub  Wniosek o Dotację mogą 

być przekazane do Banku w ramach kolejnego tygodniowego zestawienia Wniosków o 

Dotację. 

6. Odmowa przyznania Dotacji przez Bank może nastąpić w szczególności ze względu na: 

1) złożenie przez wnioskującego o Dotację niekompletnego lub niezgodnego z 

postanowieniami Programu Priorytetowego Wniosku o Dotację;  

2) podanie przez wnioskującego o Dotację we Wniosku o Dotację niekompletnych lub 

nieprawdziwych danych identyfikacyjnych oraz oświadczeń niezbędnych do 

otrzymania Dotacji; 

3) wykorzystanie przez Bank środków dostępnych w ramach zbiorczej puli środków na 

Dotacje, o której mowa w § 3 ust. 1. 

7. Bank dokonuje oceny i weryfikacji Wniosków o Dotację,  o których mowa w ust. 3, w 

zakresie zgodności z postanowieniami Umowy, w szczególności Programem 

Priorytetowym w terminie 5 Dni roboczych od dnia ich otrzymania. Przy dokonywaniu 
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oceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie oceny finansowej 

wnioskującego o Dotację, Bank przyjmuje ocenę Zdolności Leasingowej Korzystającego. 

8. Bank informuje Firmę Leasingową o podjętej decyzji o przyznaniu lub odmowie 

przyznania Dotacji w Formie elektronicznej w terminie 20 Dni roboczych od daty 

otrzymania od Firmy Leasingowej tygodniowego zestawienia zweryfikowanych 

Wniosków o Dotację, o którym mowa w ust. 3. 

9. W przypadku Przedsięwzięcia, dla którego wartość Dotacji przekracza równowartość 

kwoty 500 000 euro, termin, o którym mowa w ust. 8, ulega przedłużeniu do 75 dni, a 

NFOŚiGW może w uzasadnionych przypadkach odmówić przekazania środków na 

Dotację. Do przeliczenia kwoty udzielanego dofinansowania, stanowiącego równowartość 

w złotych stosuje się średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w 

ostatnim Dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc podjęcia przez Bank decyzji o 

przyznaniu Dotacji. 

10. Jeżeli NFOŚiGW zidentyfikuje, iż wystąpienie o środki na Dotacje przekazane przez Bank 

do NFOŚiGW, wymaga wyjaśnienia lub uzupełnienia, Bank zwraca się do Firmy 

Leasingowej z wnioskiem o wyjaśnienie lub uzupełnienie nieprawidłowości wskazanych 

przez NFOŚiGW. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 8, może ulec 

odpowiedniemu wydłużeniu. 

11. W przypadku odmowy przyznania Dotacji Firma Leasingowa jest zobowiązana do 

poinformowania wnioskodawcy o odmowie przyznania Dotacji w terminie 5 Dni 

roboczych od uzyskania informacji od Banku. 

12. W przypadku przyznania Dotacji Firma Leasingowa zawiera z wnioskującym o Dotację 

Umowę Leasingu i jednocześnie przedkłada wnioskującemu o Dotację do podpisania 2 

egzemplarze Umowy Dotacji. Umowa Dotacji może być zawierana również przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W takim przypadku 

postanowienia ust. 2 pkt 5 oraz ust. 13 - 15 stosuje się odpowiednio. Po zawarciu Umowy 

Leasingu i podpisaniu przez Korzystającego Umowy Dotacji Firma Leasingowa przesyła 

do Banku, w terminie 5 Dni roboczych, 2 egzemplarze podpisanej przez Korzystającego 

Umowy Dotacji i jednocześnie informuje, że Umowa Leasingu została skutecznie zawarta. 

13. Bank przesyła do Firmy Leasingowej podpisany przez Bank 1 egzemplarz Umowy Dotacji. 

14. Firma Leasingowa jest zobowiązana do przekazania Korzystającemu, za potwierdzeniem 

odbioru, otrzymanego z Banku egzemplarza Umowy Dotacji niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania egzemplarza Umowy z Banku. 
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§ 6 

[TRYB I TERMIN WYPŁATY DOTACJI] 

 

1. Warunkiem wypłaty Dotacji jest: 

1) zrealizowanie Przedsięwzięcia przez Korzystającego, zgodnie z warunkami Umowy 

Dotacji, 

2) dostarczenie przez Firmę Leasingową do Banku, kopii Protokołu przekazania oraz kopii 

faktury VAT wystawionej przez Firmę Leasingową z wyszczególnionymi Opłatą 

wstępną i Opłatą transferową, 

3) skuteczne ustanowienie zabezpieczeń zwrotu Dotacji, o którym mowa w § 10 ust.12, 

4) otrzymanie z NFOŚiGW środków na Dotację przez Bank. 

2. Firma Leasingowa przekazuje do Banku w Formie elektronicznej Wystąpienie o środki na 

Dotacje (zwane dalej „Wystąpieniem o środki na Dotacje/Korektą wystąpienia o 

środki na Dotacje”) w 3 Dniu   roboczym każdego tygodnia za tydzień poprzedni, ale nie 

później niż po upływie 14 dni od dnia podpisania przez Korzystającego i Firmę 

Leasingową Protokołu przekazania. Wzór Wystąpienia o środki na Dotacje/Korekty 

wystąpienia o środki na Dotacje oraz format i zakres danych przekazywanych w Formie 

elektronicznej określa Załącznik nr 4 do Umowy.  

3. W przypadku, gdy Wystąpienie o środki na Dotacje jest niekompletne lub nieprawidłowo 

wypełnione, Bank w terminie 5 Dni roboczych od dnia jego otrzymania przekazuje Firmie 

Leasingowej w Formie elektronicznej raport dotyczący braków lub nieprawidłowości i 

wzywa Firmę Leasingową do ich uzupełnienia. 

4. Firma Leasingowa wyjaśnia nieprawidłowości w Formie elektronicznej w terminie 2 Dni 

roboczych od dnia otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 3 i jednocześnie, o ile w 

związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zaistnieje potrzeba korekty Wystąpienia 

o środki na Dotacje, przekazuje do Banku poprawione Wystąpienie. 

5. Po otrzymaniu przez Bank od NFOŚiGW informacji o możliwości wypłaty środków na 

Dotacje na Przedsięwzięcia ujęte w Wystąpieniu o środki na Dotacje/Korekcie 

Wystąpienia o środki na Dotacje, wpływie środków na rachunek Banku, w terminie 7 Dni 

roboczych od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego Wystąpienia o środki na 

Dotacje/Korekty Wystąpienia o środki na Dotacje, Bank:  
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1) potrąca ze środków na Dotację kwotę równą Opłacie transferowej w wysokości kwoty 

netto tej opłaty (bez podatku VAT), określonej w fakturze wystawionej Korzystającemu 

przez Firmę Leasingową i zalicza ją na poczet zapłaty faktury wystawionej przez Bank 

Firmie Leasingowej z tytułu opłaty transferowej Banku, o której mowa w § 11; 

2) potrąca ze środków na Dotację kwotę równą podatkowi VAT od kwoty Opłaty 

transferowej, w wysokości kwoty określonej w fakturze wystawionej Korzystającemu 

przez Firmę Leasingową, jeżeli zgodnie z Programem Priorytetowym i oświadczeniami 

złożonymi przez Korzystającego we Wniosku o Dotację, podatek jest dla 

Korzystającego kosztem kwalifikowanym i zalicza ją na poczet kwoty równej 

podatkowi VAT wynikającej z faktury wystawionej przez Bank Firmie Leasingowej z 

tytułu opłaty transferowej Banku; 

3) przekazuje przyznane środki na Dotację na rachunek bankowy Firmy Leasingowej o 

numerze …………………., z którą Korzystający zawarł Umowę Leasingu, w celu 

pokrycia zobowiązania Korzystającego z tytułu Opłaty wstępnej; 

4) wystawia fakturę VAT na kwotę opłaty transferowej Banku, o której mowa w pkt 1.  

6. Z momentem wpływu środków z Dotacji na rachunek Firmy Leasingowej, Korzystający 

jest zwolniony z obowiązku zapłaty faktury na rzecz firmy Leasingowej do wysokości 

kwot, jakie zostały pokryte z Dotacji.  

7. Firma Leasingowa jest zobowiązana w terminie 5 Dni roboczych od wpływu środków z 

tytułu Dotacji do poinformowania Korzystającego o wpływie na rachunek bankowy Firmy 

Leasingowej tych środków i zwolnieniu Korzystającego z obowiązku uiszczenia Opłaty 

wstępnej oraz Opłaty transferowej. Kopię informacji Firma Leasingowa przesyła do 

Banku. 

8. Bank może wystawiać faktury VAT, o których mowa w ust. 5 pkt 4, w wartości obejmującej 

więcej niż jednego Korzystającego. 

9. Jeżeli zgodnie z Umową Leasingu przed przekazaniem Korzystającemu nowego Pojazdu 

do używania albo używania i pobierania pożytków, Korzystający zapłacił Firmie 

Leasingowej część lub całość Opłaty wstępnej, Firma Leasingowa w terminie 5 Dni 

roboczych od otrzymania środków, o których mowa w ust. 5, zwróci kwotę zapłaconej 

przez Korzystającego Opłaty wstępnej w części nie wyższej niż kwota udzielonej Dotacji 

na Opłatę wstępną. Środki zwrócone będą na rachunek Korzystającego wskazany przez 

Korzystającego we Wniosku o Dotację. 

10. Jeżeli z powodu niespełnienia warunków wypłaty Dotacji określonych w niniejszej 

Umowie lub Umowie Dotacji, Dotacja nie zostanie wypłacona, Korzystający jest 
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zwolniony z zapłaty Opłaty transferowej. W takim przypadku Firma Leasingowa jest 

zobowiązana do zwolnienia Korzystającego z zapłaty Opłaty transferowej. 

11. Dotacja na dofinansowanie danego Przedsięwzięcia jest wypłacana w wysokości i na 

warunkach określonych w Programie i Umowie Dotacji. 

12. Firma Leasingowa jest zobowiązana do rozliczenia kwot Dotacji na pokrycie Opłat 

wstępnych, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

13. W Umowie Leasingu Firma Leasingowa jest zobowiązana do zamieszczenia  sposobu 

rozliczenia Dotacji z Korzystającym.  

§ 7 

[TRWAŁOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA i KONTROLA] 

 

1. Firma Leasingowa jest zobowiązana zapewnić, że w okresie Trwałości Przedsięwzięcia 

Pojazd, na który udzielono Dotacji, musi: 

1) być zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) posiadać aktualną polisę OC i AC; 

3) poruszać się po drogach publicznych, posiadając aktualny pozytywny przegląd 

techniczny. 

2. Firma Leasingowa zobowiąże Korzystającego aby Pojazd, na który udzielono Dotacji, 

został oznaczony naklejką informującą o dofinansowaniu – zgodną ze wzorem 

przekazanym przez Bank.  

3. Firma Leasingowa w terminie 15 dni od dnia upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia 

weryfikuje spełnienie przez Korzystającego obowiązku, aby przebieg Pojazdu, na który 

udzielono Dotacji, na ostatni dzień upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia wynosił nie 

mniej niż liczba kilometrów deklarowana przez Korzystającego we Wniosku o Dotację w 

stosunku do przebiegu ustalonego w Dniu zrealizowania Przedsięwzięcia (nie dotyczy 

Korzystającego, który nie korzysta z podwyższonej kwoty dofinansowania wynikającej z 

deklarowanego w Umowie Dotacji przebiegu Pojazdu). Firma Leasingowa będzie 

przyjmowała od Beneficjentów i przechowywała: 

1) oświadczenia potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia, 

2) oświadczenia potwierdzające 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), 



 

 12 

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

4. Nieudostępnienie przez Korzystającego Pojazdu do weryfikacji, o której mowa w ust. 3, 

oraz wszystkich żądanych dokumentów będzie traktowane jako odmowa poddania się 

kontroli. Odmowa poddania się kontroli powoduje obowiązek zwrotu Dotacji wraz z 

odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia wypłaty Dotacji Korzystającemu do dnia 

odzyskania tych środków przez Firmę Leasingową. W przypadku, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, Korzystający może być zwolniony z obowiązku zwrotu Dotacji, w 

sytuacji, gdy Firma Leasingowa zweryfikuje informacje niezbędne do koniecznych ustaleń 

(w szczególności przebiegu, ubezpieczenia) na podstawie ogólnie dostępnych 

dokumentów, baz danych lub rejestrów. 

5. Z weryfikacji, o której mowa w ust. 3, Firma Leasingowa sporządza raport, stanowiący 

część Sprawozdania „Część 4 – Trwałość przedsięwzięcia i kontrola”, w którym 

zamieszcza następujące informacje: 

1) nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres zamieszkania) Korzystającego,  

2) oznaczenie Pojazdu, w tym numer VIN, 

3) wskazanie drogomierza dotyczące przebiegu Pojazdu. 

6. Raport, o którym mowa w ust. 5, przekazywany jest przez Firmę Leasingową do Banku w 

ramach Sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 2.  

§ 8 

 [ZWROT DOTACJI] 

 

1. Firma Leasingowa zobowiązana jest do zwrotu Bankowi równowartości przekazanych 

przez Bank Dotacji na rachunek bankowy Banku o numerze ………………. w 

następujących przypadkach: 

1) zawarcia Umowy Leasingu niezgodnie z postanowieniami Umowy lub niezgodnie z 

Programem Priorytetowym; 

2) niepokrycia przez Firmę Leasingową Opłaty wstępnej ze środków Dotacji wypłaconej 

na rzecz Korzystającego; 

3) przekazania przez Firmę Leasingową Dotacji Korzystającemu nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości; 

4) złożenia przez Firmę Leasingową nieprawdziwego lub nierzetelnego oświadczenia w 

ramach realizacji Umowy. 

2. Firma Leasingowa zobowiązana jest do poinformowania Banku niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 5 Dni roboczych, o stwierdzonych okolicznościach, o których 
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mowa w ust. 1. Informacja powinna zawierać w szczególności dane Korzystającego, 

oznaczenie Pojazdu, numer Umowy Leasingu oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Firma Leasingowa jest zobowiązana do zwrotu 

Bankowi Dotacji, przekazanych Firmie Leasingowej przez Bank, w terminie 10 Dni 

roboczych od dnia stwierdzenia przez Firmę Leasingową okoliczności, o których mowa w 

ust. 1, lub stwierdzenia tych okoliczności przez Bank i powiadomienia o tym Firmy 

Leasingowej. Firma Leasingowa dokonuje zwrotu Dotacji wraz z odsetkami ustawowymi 

za opóźnienie liczonymi od dnia wypłaty Dotacji Firmie Leasingowej do dnia  odzyskania 

środków przez Bank.  

4. W przypadku pobrania Dotacji w nadmiernej wysokości, zwrotowi przez Firmę 

Leasingową podlega ta część Dotacji, która została nadmiernie wypłacona wraz z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 3. 

5. Firma Leasingowa ponosi odpowiedzialność wobec Korzystającego, który spełnił warunki 

określone w Umowie Dotacji, w przypadku obowiązku zwrotu równowartości przyznanej 

i wypłaconej Dotacji z przyczyn leżących po stronie Firmy Leasingowej określonych w 

ust. 1, co oznacza, iż Firma Leasingowa nie może żądać od Korzystającego zwrotu 

przyznanej i wypłaconej Dotacji, chyba że Dotacja została przyznana i wypłacona 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości.  

6. Firma Leasingowa jest zobowiązana do poinformowania Banku niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od powzięcia informacji o:  

1) nieosiągnięciu przez Korzystającego przebiegu Pojazdu, zgodnie z warunkami 

Programu Priorytetowego. Przebieg Pojazdu, na który udzielono Dotacji, na ostatni 

dzień upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia powinien wynosić nie mniej niż 

liczba kilometrów deklarowana przez Korzystającego we Wniosku o Dotację w 

stosunku do przebiegu ustalonego w Dniu zrealizowania Przedsięwzięcia (nie dotyczy 

Korzystającego, który nie korzysta z podwyższonej kwoty dofinansowania); 

2) Szkodzie całkowitej lub trwałej utracie Pojazdu, a także rozwiązaniu Umowy 

Leasingu przed upływem okresu Trwałości Przedsięwzięcia; 

3) pobraniu Dotacji przez Korzystającego nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

4) złożeniu przez Korzystającego nieprawdziwego lub nierzetelnego oświadczenia we 

Wniosku o Dotację lub w trakcie realizacji Umowy Dotacji; 

5)  odmowie poddania się kontroli przez Korzystającego, o której mowa w § 7 ust. 4. 
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Informacja powinna zawierać w szczególności dane Korzystającego, oznaczenie Pojazdu, 

numer Umowy Leasingu oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy 

Dotacji, Firma Leasingowa zobowiązuje się podjąć bez zbędnej zwłoki czynności 

windykacyjne przeciwko Korzystającemu, w tym przeciwko ewentualnym jego następcom 

prawnym, zmierzające do odzyskania Dotacji:  

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

Programem Priorytetowym i który zadeklarował dodatkowo Korzystający we 

Wniosku o Dotację – w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1; 

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

przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2; 

3) w wysokości Dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w 

przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3; 

4) w wysokości Dotacji pobranej – w przypadku wypowiedzenia Umowy Dotacji oraz w 

przypadkach, o których  mowa w ust. 6 pkt 4 i 5 

w każdym przypadku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 

wypłaty Dotacji Korzystającemu do dnia odzyskania tych środków przez Firmę 

Leasingową. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jeżeli ze względu na trwałą utratę Pojazdu 

lub Szkodę całkowitą, nie jest możliwe ustalenie wskazania drogomierza, Korzystający jest 

zobowiązany do zwrotu Dotacji, której otrzymanie jest uwarunkowane uzyskaniem 

przebiegu Pojazdu zgodnie z Programem Priorytetowym, w wysokości proporcjonalnej do 

okresu nieutrzymania Trwałości Przedsięwzięcia, wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie naliczonymi za okres wskazany w ust. 7. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, jeżeli Korzystający 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 poprzedzającym, 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. 

10. W ramach czynności, o których mowa w ust. 7, Firma Leasingowa zobowiązuje się w 

szczególności złożyć skuteczne wnioski o wszczęcie postępowania sądowego lub przed 

organami egzekucyjnymi w celu odzyskania Dotacji wraz z odsetkami. Odzyskane środki 
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zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na poniesione w danej sprawie koszty 

windykacji sądowej oraz inne nieprzekraczające łącznie 5% windykowanej należności, w 

dalszej kolejności na należności wynikające z wypłaconej Dotacji, a na końcu na pozostałe 

należności Firmy Leasingowej. 

11. Firma Leasingowa zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności, ocenianej przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności Firmy Leasingowej, w celu 

odzyskania od Korzystającego kwoty wypłaconej Dotacji wraz z odsetkami, a odstąpienie 

od dalszych czynności windykacyjnych może wynikać ze spłaty przez Korzystającego 

należności lub umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.  

12. Firma Leasingowa zobowiązana jest do informowania Banku o prowadzonych przez nią 

działaniach windykacyjnych przeciwko Korzystającemu w celu odzyskania Dotacji wraz 

z odsetkami. 

13. W przypadku, gdy Firma Leasingowa prowadzi równocześnie windykację wierzytelności 

wynikającej z wypłaconej Dotacji oraz wierzytelności z tytułu Umowy Leasingu, 

odzyskane środki zalicza się zgodnie z ust. 10 zdanie ostatnie, z zastrzeżeniem ust. 13a.   

13a. W przypadku gdy wierzytelności Firmy Leasingowej oraz z wypłaconej Dotacji 

dochodzone są na podstawie osobnych tytułów wykonawczych, odzyskane środki zalicza 

się na pokrycie wierzytelności wynikających z tych tytułów osobno dla każdej 

wierzytelności. 

14. (uchylony) 

15. Firma Leasingowa jest zobowiązana do przekazania Bankowi na rachunek bankowy nr 

………………….. odzyskanych kwot w terminie 2 Dni roboczych od dnia ich odzyskania.  

16. W przypadku wystąpienia szkody w Pojeździe i przyznania odszkodowania na podstawie 

umów ubezpieczenia OC i AC objętych przelewem wierzytelności Firma Leasingowa 

informuje Bank, czy w związku ze szkodą zachodzi konieczność zwrotu Dotacji, czy też 

Pojazd będzie dalej użytkowany, co wymaga uzyskania zgody Banku na wypłatę 

odszkodowania w celu likwidacji szkody. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Bank wyrazi zgodę na wypłatę odszkodowania 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych, po informacji, że wystąpienie 

szkody nie jest związane z koniecznością zwrotu Dotacji przez Korzystającego.  

18. Bank ma prawo dokonać potrącenia kwoty Dotacji, która podlega zwrotowi zgodnie z 

Umową Dotacji, z odszkodowania wypłaconego na podstawie polisy objętej przelewem 

wierzytelności na rzecz Banku. 
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19. Szczegółowy zakres czynności windykacyjnych, do podjęcia których jest zobowiązana 

Firma Leasingowa, zostanie określony w Porozumieniu windykacyjnym zawieranym 

pomiędzy Bankiem a Firmą Leasingową. 

§ 9 

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Zasady ochrony danych osobowych Korzystających zostaną określone w odrębnym 

porozumieniu. 

2. Strony jako administratorzy danych osobowych swoich pracowników i reprezentantów, 

udostępniają wzajemnie dane osobowe osób współpracujących ze sobą w celu i w 

zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy.  

3. Strony udostępniają dane osób wymienionych w ust. 2 w zakresie: imię i nazwisko, 

adres e-mail służbowy, numer telefonu służbowego, w celu umożliwienia należytego 

wykonania przez Strony Umowy. 

4. Dane osobowe udostępnione na podstawie ust. 2 każda ze Stron przetwarza we własnym 

imieniu w związku z podejmowaniem poszczególnych czynności mających na celu 

wykonanie Umowy, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Stronę jako administratora danych.  

5. W wyniku udostępnienia danych, o których mowa w ust. 3, każda ze Stron staje się 

administratorem udostępnionych danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarza te 

dane w związku z realizacją Umowy.  

6. Każda ze Stron oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych 

przez drugą Stronę na podstawie ust. 2, realizuje wszystkie obowiązki administratora 

danych wynikające z RODO. 

7. Każda ze Stron oświadcza, że posiada i stosuje, przy przetwarzaniu udostępnionych 

danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wymogom 

RODO, w szczególności wymogom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Każda ze Stron oświadcza, że stosowanie przez nią środków technicznych i 

organizacyjnych, o których wyżej mowa, zapewnia przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z wymogami RODO, w sposób zapewniający ochronę praw osób, których dane 

dotyczą.  

8. Każda ze Stron oświadcza, że dysponuje środkami wymaganymi na mocy art. 32 RODO 

oraz że w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę 

zgodnie z ust. 3, podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. 
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stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.  

9. Każda ze Stron oświadcza, że jako administrator danych osobowych prowadzi rejestr 

czynności przetwarzania danych. W rejestrze, o którym wyżej mowa, każda ze Stron 

uwzględnia przetwarzanie danych osobowych udostępnionych jej na podstawie 

Umowy.   

10. W związku z wzajemnym udostępnieniem przez Strony danych osobowych osób, 

którymi Strona posługuje się przy zawarciu i realizacji Umowy, Strony oświadczają, że 

spełnią wobec tych osób w imieniu Strony, która dane te otrzyma do przetwarzania, 

obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO. Przedmiotowy obowiązek 

będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane 

są lub mają być przekazane drugiej Stronie. Obowiązek po stronie Banku jest 

realizowany w oparciu o wzór klauzuli stanowiącej Załącznik Nr 5 do Umowy, 

natomiast po stronie Firmy Leasingowej w oparciu o wzór klauzuli stanowiącej 

Załącznik Nr 6 do Umowy. 

§ 10 

[INNE OBOWIĄZKI FIRMY LEASINGOWEJ] 

1. Firma Leasingowa jest zobowiązana do:  

1) udzielania osobom zainteresowanym zawarciem Umów Leasingu informacji na temat 

możliwości i warunków uzyskania Leasingu z Dotacją,  

2) wydawania osobom zainteresowanym nieodpłatnie formularzy Wniosków o Leasing 

z Dotacją oraz Wniosków o Dotację,  

3) zapewnienia osobom zainteresowanym dostępu do pełnych informacji dotyczących 

Programu Priorytetowego na stronach internetowych oraz w placówkach Firmy 

Leasingowej, 

4) przyjmowania od wnioskodawców pełnej dokumentacji wymaganej postanowieniami 

Programu Priorytetowego i przekazywania oświadczeń Bankowi w zakresie i 

terminach określonych przez Bank,  

5) należytego zabezpieczania i przechowywania wniosków osób zainteresowanych 

Leasingiem z Dotacją oraz pozostałej dokumentacji związanej z realizacją Programu 

Priorytetowego i niniejszej Umowy,  
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6) udostępniania z archiwum Firmy Leasingowej dokumentacji prowadzonej przez Firmę 

Leasingową na każde żądanie Banku, przy czym dokumentacja powinna być dobrej 

jakości, czytelna, kompletna i autentyczna, 

7) niezwłocznego powiadamiania Banku o wszelkich zmianach swojej nazwy, siedziby, 

statusu prawnego oraz zakresu prowadzonej  działalności gospodarczej, 

8) przechowywania do celów windykacji związanej ze zwrotem Dotacji weksli 

wystawionych przez Korzystającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy 

Dotacji, w sposób zapewniający środki ochrony i bezpieczeństwa właściwe do 

przechowywania środków pieniężnych w Firmie Leasingowej oraz przechowywania 

do celów windykacji związanej ze zwrotem Dotacji oświadczeń o poddaniu się 

egzekucji przez Korzystającego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 

cywilnego, 

9) wydania na żądanie Banku, upoważnionemu pracownikowi Banku, deklaracji 

wekslowych oraz weksli wystawionych przez Korzystającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu Umowy Dotacji, lub przesłania ich do Banku w sposób uzgodniony 

z Bankiem, zapewniający poziom bezpieczeństwa właściwy do transportowania 

środków pieniężnych, 

10) wydania na żądanie Banku, upoważnionemu pracownikowi Banku, oświadczenia 

Korzystającego o poddaniu się egzekucji przez Korzystającego na podstawie art. 777 

§ 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

Umowy Dotacji, lub przesłania go do Banku w sposób uzgodniony z Bankiem, 

11) wydania na żądanie Banku, upoważnionemu pracownikowi Banku, gwarancji 

bankowej stanowiącej zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy Dotacji, o 

której mowa w ust. 12, 

12) przesłania Bankowi poręczenia Firmy Leasingowej stanowiącego zabezpieczenie 

prawidłowego wykonania Umowy Dotacji, o której mowa w ust. 12. 

2. Firma Leasingowa zobowiązuje się składać do Banku w Formie elektronicznej 

Sprawozdanie z realizacji postanowień Umowy, zwane dalej Sprawozdaniem, w terminie 

do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest składane. Wzór 

Sprawozdania oraz format i zakres danych przekazywanych drogą elektroniczną określa 

Załącznik nr 7 do Umowy.  

3. Firma Leasingowa zapewnia, iż Korzystający nie będzie ponosił opłat oraz kosztów na 

rzecz Firmy Leasingowej z tytułu uzyskania Dotacji, z wyjątkiem kosztów zabezpieczeń. 
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4. Firma Leasingowa składa i  przekazuje do Banku wszelkie oświadczenia, wnioski, raporty 

i informacje wymagane zgodnie z niniejszą Umową w sposób rzetelny, kompletny i zgodny 

ze stanem faktycznym w odniesieniu do faktów i okoliczności istniejących w dacie 

zawarcia niniejszej Umowy i każdej dacie składania w Banku oświadczeń, wniosków, 

raportów  i informacji. 

5. Firma Leasingowa przechowuje dokumenty związane z zawartymi Umowami Leasingu i 

Umowami Dotacji przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji 

podatkowej, nie krócej jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w 

którym zakończył się okres Trwałości Przedsięwzięcia.  

6. Firma Leasingowa umożliwi Bankowi, NFOŚiGW, organom kontroli państwowej, a także 

innym organom, w szczególności organom Krajowej Administracji Skarbowej dokonanie 

kontroli realizacji postanowień Umowy przez Firmę Leasingową. Na żądanie Banku Firma 

Leasingowa udostępni Bankowi wszelkie dokumenty związane z zawartymi Umowami 

Leasingu i Umowami Dotacji lub przekaże kopie tych dokumentów potwierdzone za 

zgodność z oryginałem w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania.  

7. Firma Leasingowa uzyska zgodę od Korzystającego na udostępnianie i przekazywanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, danych i informacji zgodnie z niniejszą Umową.  

8. Firma Leasingowa zobowiązuje się do posługiwania się wzorami dokumentów 

stanowiącymi załączniki do Umowy. Firma Leasingowa zapewnia, iż Załączniki nr 2-3 do 

Umowy będą zawierały logo NFOŚiGW i Banku oraz logo „Wspieramy 

elektromobilność”.  

9. Bank upoważnia Firmę Leasingową do korzystania z logo Banku w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy, w tym w materiałach reklamowych, promocyjnych i 

szkoleniowych dotyczących Leasingu z Dotacją, na następujących polach eksploatacji: 

1)  utrwalanie na jakimkolwiek nośniku i zwielokrotnianie dowolną techniką, w 

szczególności poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2)  wprowadzanie do obrotu, 

3)  wprowadzanie do pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia 

będącego w stanie przetwarzać, wyświetlać i rozpowszechniać, 

4)  publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 

5)  rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 

publikowanie w mediach elektronicznych, w tym w Internecie. 
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10. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez NFOŚiGW Bank upoważnia Firmę 

Leasingową do korzystania z logo NFOŚiGW w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy, w tym w materiałach reklamowych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących 

Leasingu z Dotacją, na następujących polach eksploatacji: 

1)  utrwalanie na jakimkolwiek nośniku i zwielokrotnianie dowolną techniką, w 

szczególności poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2)  wprowadzanie do obrotu, 

3)  wprowadzanie do pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia 

będącego w stanie przetwarzać, wyświetlać i rozpowszechniać, 

4)  publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 

5)  rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 

publikowanie w mediach elektronicznych, w tym w Internecie. 

11. Firma Leasingowa zobowiązuje się do zachowania formy, kształtu i kolorystyki logo 

Banku i logo NFOŚiGW zgodnych z wzorami przekazanymi jej przez Bank. Jakakolwiek 

zmiana niezaakceptowana uprzednio przez Bank lub wykorzystanie logo niezgodnie z 

upoważnieniem udzielonym przez Bank, uprawnia Bank do zakazania stosowania logo. 

Firma Leasingowa zobowiązana jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o zakazie stosowania logo zaprzestać nieprawidłowo używanego logo, a także zniszczyć 

wszystkie materiały i informacje z użyciem nieprawidłowo wykorzystanego logo. W 

zakresie logo „Wspieramy elektromobilność” Strony zawrą nieodpłatną umowę sublicencji 

po uzyskaniu przez Bank praw od NFOŚiGW.  

12. Firma Leasingowa zobowiązana jest przed dokonaniem wypłaty środków z tytułu Dotacji 

do ustanowienia i przyjęcia następujących zabezpieczeń prawidłowego wykonania 

Umowy Dotacji: 

1)  weksel „in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową wystawione 

(podpisane) przez Korzystającego na każde Przedsięwzięcie lub oświadczenie 

Korzystającego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu 

postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego lub gwarancję bankową na 

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy Dotacji lub poręczenie banku za 

zobowiązania Korzystającego z tytułu Umowy Dotacji lub poręczenie Firmy 

Leasingowej (pod warunkiem, że Bank pozytywnie oceni  zdolność Firmy Leasingowej 

do przedmiotowego poręczenia, zgodnie z własnymi procedurami stosowanymi do 
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oceny poręczyciela) za zobowiązania Korzystającego z tytułu Umowy Dotacji , 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, 

2)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Pojazdu, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub poręczenia Firmy 

Leasingowej lub poręczenia banku, o których mowa w pkt 1, cesja praw z polisy 

ubezpieczeniowej Pojazdu nie jest wymagana;  

3)  inne, jeżeli były przewidziane w Umowie Leasingu. 

13. W przypadkach innych niż opisane w ust. 12 pkt 2cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 

Pojazdu jest wymagana, a Firma Leasingowa jest zobowiązana przed dokonaniem wypłaty 

środków z tytułu Dotacji do:  

1)  podpisania umów przelewu na rzecz Banku wierzytelności z umów ubezpieczenia 

Pojazdów stanowiących przedmiot Umów Dotacji w wysokości do kwoty Dotacji; 

2)  dostarczenia do Banku kopii umów ubezpieczenia OC i AC wszystkich Pojazdów 

będących przedmiotem Umów Leasingu z adnotacją o dokonanej cesji wierzytelności 

na rzecz Banku w wysokości do kwoty Dotacji, wraz z umowami przelewu 

wierzytelności z umów ubezpieczenia na rzecz Banku w wysokości do kwoty Dotacji, 

dowodami uiszczenia składek oraz podpisanymi na drukach bankowych przez 

ubezpieczycieli zawiadomieniami o przelewie wierzytelności, o ile na polisie nie 

znajduje się adnotacja o cesji. 

14. W przypadku wypłaty środków z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 13, w związku ze Szkodą całkowitą, wypłacona kwota w pierwszej kolejności 

zostanie przeznaczona na spłatę wierzytelności wynikającej z wypłaconej Dotacji. 

15. Firma Leasingowa jest zobowiązana do identyfikacji i weryfikacji Korzystającego, o której 

mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Firmie Leasingowej. 

Firma Leasingowa dokumentuje zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego, 

o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1-3 w/w ustawy i przekaże niezwłocznie na wezwanie 

Banku posiadane dokumenty. Firma Leasingowa ma prawo odmówić udostępnienia 
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żądanych przez Bank dokumentów w przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy 

nie pozwalają na ich udostępnienie.  

16. Firma Leasingowa w okresie ważności Umowy Leasingu, wykonuje obowiązki instytucji 

obowiązanej, wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Firmie 

Leasingowej. Firma Leasingowa zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji 

bieżącego monitoringu Korzystającego, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

17. Z zastrzeżeniem ust. 19, Bank jest uprawniony do naliczania kar umownych za 

niewłaściwe wykonanie Umowy przez Firmę Leasingową, w przypadku nieprzekazania do 

Banku kwartalnego Sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, niedochowania obowiązku w 

stosunku do Banku, o którym mowa w ust. 6 – w wysokości 15 000 zł za każde niewłaściwe 

wykonanie obowiązku. 

18. Kary umowne będą płatne na podstawie obciążeniowej noty księgowej, wystawionej przez 

Bank, z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania noty, na rachunek Banku wskazany 

w nocie. 

19. Bank nie skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 17, jeżeli niewłaściwe wykonanie 

Umowy przez Firmę Leasingową w zakresie dotyczącym niedopełnienia obowiązków, o 

których mowa w ust. 2, nie spowoduje powstania po stronie Banku obowiązku zapłaty kary 

umownej na rzecz NFOŚiGW. 

20. Zastrzeżone w ust. 17 kary umowne nie wyłączają uprawienia Banku do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   

 

§ 11 

[OPŁATA TRANSFEROWA BANKU] 

1. Strony uzgadniają, że z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w Umowie, 

Bankowi będzie przysługiwała od Firmy Leasingowej opłata transferowa w wysokości  

1,5 % od każdej kwoty Dotacji wypłaconej na pokrycie Opłat wstępnych wskazanych w 

Umowach Leasingu zawartych przez Firmę Leasingową. 

2. Firma Leasingowa jest zobowiązana do wyszczególnienia w każdej Umowie Leasingu 

wysokości Opłaty transferowej, o której mowa w ust. 1, oraz wprowadzenia postanowienia, 

z którego będzie wynikało, że Opłata transferowa jest pokrywana z kwoty Dotacji.  
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3. Firma Leasingowa wnioskuje do Banku o wypłatę Dotacji na pokrycie Opłaty transferowej 

w Formie elektronicznej w ramach Wystąpienia o środki na Dotacje, w trybie i na zasadach 

określonych w § 6. 

§ 12 

[POUFNOŚĆ] 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących drugiej Strony, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, 

a w szczególności: 

1) informacji, których ujawnienie mogłoby narazić interes publiczny lub prawnie 

chroniony interes obywateli albo narazić drugą Stronę na straty materialne lub utratę 

reputacji, 

2) informacji dotyczących struktury organizacyjnej drugiej Strony, w tym informacji 

dotyczących schematów organizacyjnych, struktury stanowisk pracowników, opisu 

stanowisk pracy i wewnętrznych regulacji dotyczących określenia zakresu 

odpowiedzialności, 

3) informacji o charakterze technicznym lub objętych tajemnicą handlową drugiej 

Strony, dotyczących w szczególności produktów, procedur i cen, działalności, sytuacji 

finansowej, rodzaju oferowanych produktów oraz sposobu wykonywania czynności 

produkcyjnych, 

4) postanowień Umowy, informacji dotyczących przebiegu negocjacji i wykonania 

Umowy, 

5) danych osobowych reprezentantów, pracowników, podwykonawców i wszelkich 

innych osób, którymi druga Strona posługuje się przy wykonywaniu Umowy. 

2. Firma Leasingowa zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy pozyskanych w toku 

wykonywania Umowy informacji: 

1) informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych, prawnych, 

organizacyjnych lub innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), dotyczących Banku lub podmiotu 

stowarzyszonego, dominującego lub zależnego od Banku,   

2) danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 
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o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze sprostowaniem), przetwarzanych w 

Banku, 

3) informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.). 

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania objętych tajemnicą informacji dotyczących 

drugiej Strony osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego polecenia drugiej Strony lub jej 

pisemnej zgody. Strony zobowiązują się do wykorzystywania uzyskanych informacji 

jedynie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do ochrony objętych tajemnicą informacji dotyczących drugiej 

Strony, w tym do zabezpieczenia tych informacji w taki sposób, by osoby nieupoważnione 

nie miały do nich dostępu. 

5. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji nie dotyczy informacji publicznie 

dostępnych lub uzyskanych przez Stronę od osoby trzeciej w sposób zgodny  

z prawem i niesprzeczny z postanowieniami Umowy. Strony zwolnione są  

z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku, gdy ujawnienia informacji żąda 

uprawniony organ w zakresie wymaganym przepisami prawa. Strony mają prawo podania 

informacji objętych tajemnicą do wiadomości publicznej w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa. O takim obowiązku ujawnienia lub przekazania na wezwanie organu 

informacji Firma Leasingowa niezwłocznie poinformuje Bank.  

6. W przypadku naruszenia przez Stronę powyższych postanowień jest ona odpowiedzialna 

za naprawienie szkody poniesionej przez drugą Stronę wskutek tego naruszenia. W 

szczególności, jakiekolwiek ujawnienie lub przekazanie przez Firmę Leasingową osobom 

trzecim informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, objętych tajemnicą informacji, użycie ich 

do celów innych, niż dla rzetelnego wykonywania Umowy, jak również skopiowanie ich 

bez zgody Banku, traktowane będzie jako naruszenie postanowień Umowy powodujące 

powstanie po stronie Firmy Leasingowej obowiązku naprawienia wszelkich szkód i 

kosztów poniesionych w związku z tym naruszeniem przez Bank, a także zapłacenia kary 

umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych).  

7. Strony ponoszą odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi posługują się przy wykonywaniu 

Umowy.  

8. Strony mogą ujawnić informacje objęte tajemnicą swoim doradcom prawnym, 

ekonomicznym, finansowym i informatycznym po odebraniu od nich stosownego 

oświadczenia o zachowaniu poufności. 
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9. Strony mogą przekazać informacje objęte tajemnicą do NFOŚiGW w przypadkach 

określonych w Umowie, a także gdy jest to konieczne w celu realizacji Umowy lub Umów 

Dotacji.  

10. Strona zobowiązana jest uprzedzić każdego pracownika Strony lub inną osobę, której 

ujawniane są informacje poufne, o ich poufnym charakterze i obowiązkach z tym 

związanych. 

11. Bank ma prawo na własny koszt zlecić firmie zewnętrznej dokonanie audytu 

bezpieczeństwa w Firmie Leasingowej w zakresie przestrzegania zasad i procedur 

dotyczących ochrony informacji objętych tajemnicą. Firma Leasingowa udostępni 

audytorowi dokumenty i informacje niezbędne dla przeprowadzenia audytu. W przypadku 

wystąpienia zastrzeżeń poaudytowych Firma Leasingowa jest zobowiązana do 

zastosowania się do zaleceń audytora na koszt własny. 

 

§ 13 

[OUTSOURCING] 

1. Strony oświadczają, że poddają się wszelkim nakazom i ograniczeniom wynikającym z 

uznania, iż do części przedmiotu Umowy dotyczącej powierzenia przez Bank Firmie 

Leasingowej wykonywania czynności faktycznych związanych z zawieranymi przez Bank 

z Korzystającymi Umowami o Dotację zastosowanie znajdują przepisy art. 6a ust. 1 pkt 2 

ustawy – Prawo bankowe oraz inne regulacje wydane w zakresie outsourcingu przez 

uprawnione organy. W szczególności Strony zobowiązują się podejmować wszelkie 

działania w celu umożliwienia właściwemu organowi nadzoru finansowego (Komisji 

Nadzoru Finansowego) wykonywanie przysługujących mu uprawnień, w tym: 

1) będą przekazywać organowi nadzoru finansowego wszelkie żądane informacje, 

wyjaśnienia i dokumenty w celu zapewnienia wykonywania przez organ nadzoru 

finansowego efektywnego nadzoru nad wykonywaniem czynności faktycznych 

związanych z zawieranymi przez Bank z Korzystającymi Umowami o Dotację, 

powierzonych Firmie Leasingowej na podstawie Umowy, 

2) Firma Leasingowa będzie przekazywać Bankowi wszelkie żądane przez organ 

nadzoru finansowego informacje, wyjaśnienia i dokumenty związane z 

wykonywaniem czynności, o których mowa w pkt 1, 

3) w przypadku wydania przez organ nadzoru finansowego decyzji nakazującej Bankowi 

podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania Umowy, Bank może 
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zmienić lub rozwiązać Umowę zgodnie z otrzymaną decyzją i we wskazanym w 

decyzji terminie, chociażby było to niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. 

2. Firma Leasingowa wykona wszystkie dotyczące jej bezpośrednio obowiązki, wynikające 

z art. 6c ust. 8 ustawy – Prawo bankowe, jak również umożliwi Bankowi wykonanie 

związanych z tym obowiązków, m.in. umożliwi biegłemu rewidentowi wskazanemu przez 

organ nadzoru finansowego zbadanie swojej sytuacji finansowej, jeżeli z żądaniem 

zlecenia przez Bank dokonania takiego badania zwróci się organ nadzoru finansowego. 

3. Firma Leasingowa stworzy warunki zapewniające wykonywanie przez organ nadzoru 

finansowego efektywnego nadzoru nad realizacją czynności faktycznych związanych z 

zawieranymi przez Bank z Korzystającymi Umowami o Dotację, powierzonych jej na 

podstawie Umowy, a w szczególności: 

1) umożliwi w każdym czasie uprawnionym inspektorom nadzoru finansowego oraz 

osobom upoważnionym przez organ nadzoru finansowego przeprowadzenie kontroli 

w siedzibie Firmy Leasingowej i we wszystkich miejscach wykonywania czynności 

faktycznych związanych z zawieranymi przez Bank z Korzystającymi Umowami o 

Dotację, 

2) przekaże na żądanie kontrolerów, o których mowa w pkt 1, wszelkie informacje i 

dokumenty, które pozostają w kontrolowanym zakresie oraz niezwłocznie usunie 

stwierdzone nieprawidłowości i zrealizuje zalecenia pokontrolne. 

4. Firma Leasingowa ponadto:  

1) zapewni Bankowi możliwość dostępu do informacji o bieżącym funkcjonowaniu 

Firmy Leasingowej w zakresie związanym z wykonywaniem czynności powierzonych 

jej na podstawie Umowy, 

2) zapewni Bankowi prawo do wykonania nadzoru w zakresie realizacji Umowy poprzez 

możliwość zlecenia lub przeprowadzania audytu sprawozdania finansowego Firmy 

Leasingowej oraz zapewni Bankowi dostęp do sprawozdań finansowych, 

3) umożliwi wykonywanie obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do 

badania sprawozdań finansowych Banku, 

4) przekaże niezwłocznie na żądanie Banku pełne informacje i dokumenty, mające 

związek z realizacją postanowień Umowy, 

5) umożliwi Bankowi dokonywanie w każdym czasie audytów i kontroli wewnętrznych, 

według obowiązujących w Banku procedur, w zakresie związanym z wykonywaniem 

czynności powierzonych jej na podstawie Umowy, w siedzibie Firmy Leasingowej i 

we wszystkich miejscach wykonywania tych czynności,  
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6) udostępni Bankowi informacje i dokumenty dotyczące stosowanych w Firmie 

Leasingowej zasad bezpieczeństwa, procedur i mechanizmów kontroli, a także 

umożliwi Bankowi weryfikację tych dokumentów, 

7) będzie wykonywała swoje obowiązki umowne z uwzględnieniem Planu Awaryjnego 

Firmy Leasingowej zapewniającego ciągłe i niezakłócone wykonywanie czynności 

powierzonych jej na podstawie Umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy. 

5. Kontrole i audyty, o których mowa ust. 3 i 4, mogą w szczególności dotyczyć 

przestrzegania przez Firmę Leasingową zasad przetwarzania danych osobowych i innych 

informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie związanym z Umową. 

6. Kontrole i audyty, o których mowa ust. 3 i 4, mogą w szczególności być wykonywane 

przez Inspektora Ochrony Danych Banku. 

7. Firma Leasingowa zobowiązuje się udzielania wszelkich informacji wymaganych przez 

organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym aktualizacji i uzupełnień 

informacji udostępnionych w planach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

8. Firma Leasingowa zobowiązuje się do udzielenia Bankowi oraz ich wyznaczonym 

przedstawicielom: 

1) pełnego dostępu do wszystkich odpowiednich lokali (np. siedziby firmy i centrów 

operacyjnych), w tym do pełnego zakresu odpowiednich urządzeń, systemów, sieci, 

informacji i danych wykorzystywanych do wykonywania funkcji zleconych na 

podstawie outsourcingu, w tym do powiązanych informacji finansowych, dotyczących 

personelu i audytorów zewnętrznych Firmy Leasingowej („prawa do dostępu i 

informacji”); 

2) nieograniczonych praw w zakresie kontroli i audytu związanych z Umową („prawa do 

audytu”), aby umożliwić im monitorowanie Umowy oraz zapewnić zgodność ze 

wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i umownymi. 

9. Firma Leasingowa oświadcza, iż została prawidłowo zarejestrowana oraz dysponuje 

wymaganymi zezwoleniami, środkami (w szczególności organizacyjnymi, finansowymi i 

informatycznymi), doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co 

umożliwia jej prawidłowe i rzetelne wykonanie Umowy, w tym ochronę powierzonych 

danych osobowych i informacji objętych tajemnicą bankową. 

10. Firma Leasingowa oświadcza, że żaden z jej akcjonariuszy lub udziałowców, żadna z osób 

wchodzących w skład jej organów statutowych lub zajmujących stanowiska kierownicze, 

a także żadna z osób mających wpływ na kluczowe decyzje podejmowane przez Firmę 
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Leasingową nie jest spokrewniona, ani nie pozostaje w bliskich relacjach z osobą 

powiązaną z Bankiem. 

11. Firma Leasingowa oświadcza, że prowadzona przez nią działalność jest zgodna z 

przyjętymi zasadami dobrych praktyk i etyki zawodowej. 

12. Firma Leasingowa ponosi wobec Banku pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

klientom Banku wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Firmę 

Leasingową czynności faktycznych związanych z zawieranymi przez Bank z 

Korzystającymi Umowami o Dotację. Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć ani 

ograniczyć, chociażby było to niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. 

13. Firma Leasingowa ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Bankowi 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Firmę Leasingową. 

14. Żadne prawa ani obowiązki wynikające z Umowy dotyczące powierzenia przez Bank 

Firmie Leasingowej wykonywania czynności faktycznych związanych z zawieranymi 

przez Bank z Korzystającymi Umowami o Dotację nie mogą zostać przeniesione na osobę 

trzecią bez pisemnej zgody Banku. Dotyczy to także powierzenia przez Firmę Leasingową 

osobie trzeciej wykonania części lub całości obowiązków Firmy Leasingowej, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym („podoutsourcing”).  

15. Bank może wyrazić zgodę na podoutsourcing, o ile:  

1) nie naruszy to przepisów ustawy – Prawo bankowe oraz innych regulacji wydanych w 

zakresie outsourcingu przez uprawnione organy; 

2) podwykonawca zobowiąże się do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa, wymogów regulacyjnych i zobowiązań w zakresie powierzonych 

mu czynności faktycznych związanych z zawieranymi przez Bank z Korzystającymi 

Umowami o Dotację;  

3) podwykonawca zobowiąże się do przyznania Bankowi i organowi nadzoru 

finansowego w zakresie powierzonych mu czynności faktycznych związanych z 

zawieranymi przez Bank z Korzystającymi Umowami o Dotację takich samych praw 

dostępu i kontroli, co prawa przyznane przez Firmę Leasingową. 

16. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Bank ma prawo do rozwiązania Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do żądania naprawienia przez Firmę 

Leasingową wszelkich szkód poniesionych przez Bank w przypadku: 

1) gdy Firma Leasingowa narusza obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub 

postanowienia umowne;  
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2) wykrycia przeszkód mogących zakłócić wykonywanie czynności będących 

przedmiotem outsourcingu;  

3) istotnych zmian mających wpływ na Umowę lub Firmę Leasingową (np. zmiana 

dotycząca podoutsourcingu lub zmiany podwykonawców);  

4) wystąpienia słabości w zakresie zarządzania danymi lub informacjami poufnymi, 

osobowymi lub szczególnie chronionymi oraz w zakresie ich bezpieczeństwa;  

5) gdy właściwy organ Banku wyda nakaz np. w przypadku stwierdzenia przez ten organ, 

iż, z powodu Umowy, nie jest już w stanie skutecznie nadzorować Banku.  

 

§ 14 

[SIŁA WYŻSZA] 

 

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej wykonanie 

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 rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i 

niemożliwe do zapobieżenia lub przezwyciężenia poprzez działanie z dochowaniem 

należytej staranności tj. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane. 

3. Stan pandemii COVID-19 nie stanowi siły wyższej, chyba że uprawnione władze 

wprowadzą względem jednej ze stron Umowy ograniczenia uniemożliwiające realizację 

Umowy. W takim przypadku Strona, której dotyczą ograniczenia, zobowiązana jest do 

poinformowania o nich na piśmie drugiej Strony oraz przedstawienia uzasadnienia braku 

możliwości realizacji Umowy.  

4. Szkoda całkowita Pojazdu lub jego trwała utrata nie jest siłą wyższą w rozumieniu 

niniejszej Umowy.  

 

 

§ 15 

[OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY] 

 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na okres realizacji jej przedmiotu. 

2. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
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3. Bank ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

naruszenia postanowień Umowy przez Firmę Leasingową, po uprzednim wezwaniu Firmy 

Leasingowej do zaniechania naruszeń i niezaprzestania lub nieusunięcia wskazanych 

naruszeń w wyznaczonym przez Bank terminie nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych. 

Oświadczenie Banku o rozwiązaniu Umowy oraz wezwanie do zaniechania naruszeń 

powinny być złożone Firmie Leasingowej na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Rozwiązanie Umowy nie narusza zobowiązań Firmy Leasingowej ani Banku dotyczących 

Umów Leasingu i Umów Dotacji zawartych przed rozwiązaniem Umowy, w tym 

obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i windykacyjnych.  

5. Po rozwiązaniu Umowy Firma Leasingowa nie może przyjmować Wniosków o Leasing i 

Wniosków o Dotację, ani zawierać Umów Leasingu.  

 

§ 16 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, każde zawiadomienie, 

potwierdzenie, informacja, wniosek, dokument sporządzane w ramach niniejszej Umowy 

kierowane do Banku lub do Firmy Leasingowej jest podpisywane przez osoby 

upoważnione przez Stronę i musi mieć formę pisemną lub Formę elektroniczną (w 

przypadkach wskazanych w Umowie) pod rygorem nieważności. Dokumenty w formie 

pisemnej są przekazywane przez Strony listami poleconymi lub poprzez złożenie 

dokumentów w biurze podawczym/kancelarii Strony. Dla celów niniejszej Umowy ww. 

dokumenty kierowane będą na adres podany niżej, tj.: 

Dla Banku:    

Adres: ………………………………………………………………………………........… 

e-mail………………………………………………………………………………....... 

osoba/y do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu) ……………………….…….. 

Dla Firmy Leasingowej: 

Adres: ………………………………………………………………………………........… 

e-mail………………………………………………………………………………....... 

osoba/y do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu) ……………………….…….. 
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2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Strony 

informują się o zmianach wskazanych w zdaniu poprzednim w formie pisemnej.  

3. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, wysłanie na dotychczasowy adres 

traktowane będzie ze skutkiem doręczenia. 

4. W przypadku gdyby z przyczyn technicznych nie będzie możliwe przekazanie dokumentu 

w Formie elektronicznej, Strona przekaże ten dokument w formie papierowej.  

5. Za dzień doręczenia dokumentu w formie papierowej uznaje się dzień, w którym przesyłka 

została dostarczona adresatowi lub dokument został złożony w biurze 

podawczym/kancelarii Strony. Przez przekazanie dokumentu w Formie elektronicznej 

rozumie się dzień wpływu na lub skrzynki poczty elektronicznej osób uprawnionych. 

6. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. NFOŚiGW uprawniony jest do jednostronnej zmiany Programu Priorytetowego lub 

uchwalenia nowego w jego miejsce, z zastrzeżeniem, że zmiana nie dotyczy Wniosków o 

Dotację złożonych przed datą wejście w życie tej zmiany. Bank niezwłocznie, po 

otrzymaniu informacji z NFOŚiGW poinformuje na piśmie Firmę Leasingową o zmianie 

lub uchwaleniu nowego Programu Priorytetowego oraz terminie jego obowiązywania 

i stosowania.  

8. Firma Leasingowa zobowiązuje się stosować zmieniony lub uchwalony nowy Program 

Priorytetowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. 

9. Firmie Leasingowej przysługuje, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o 

dokonanych zmianach, o których mowa w ust. 7, prawo do wypowiedzenia Umowy. W 

przypadku wypowiedzenia Umowy, ulega ona rozwiązaniu z dniem wejścia w życie zmian 

lub nowego Programu Priorytetowego.  

10. Firma Leasingowa przyjmuje do wiadomości, że w przypadkach budzących wątpliwości, 

NFOŚiGW może sporządzać i wydawać wiążące interpretacje dotyczące Programu 

Priorytetowego. Interpretacje będą datowane z zastrzeżeniem, że interpretacja nowsza 

danego przypadku jest wiążąca. Firma Leasingowa zobowiązuje się do stosowania 

interpretacji, o których mowa w zdaniu 1.  

11. Strony Umowy będą starały się rozwiązywać wszelkie spory w drodze negocjacji. Jeżeli 

sporu nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, zostanie poddany do rozstrzygnięcia 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Banku. 

12. Osoby podpisujące Umowę w imieniu Stron oświadczają, że są umocowane do ich 

reprezentacji. 
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13. Tytuły poszczególnych paragrafów mają jedynie charakter informacyjny i nie wpływają na 

znaczenie poszczególnych postanowień Umowy. 

14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

15. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia Porozumienia, o którym mowa w § 

8 ust 19 na wzorze zatwierdzonym przez NFOŚiGW. Zmiany wzoru lub zawartego już 

Porozumienia, o którym mowa w § 8 ust 19 również wymagają zatwierdzenia przez 

NFOŚiGW. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Program Priorytetowy „Mój elektryk” z Wytycznymi w zakresie kosztów 

kwalifikowanych; 

2. Wzór Umowy Dotacji; 

3. Wzór Wniosku o Dotację; 

4. Wzór Wystąpienia o środki na Dotacje/Korekty wystąpienia o środki na Dotację; 

5. Klauzula informacyjna RODO Banku; 

6. Klauzula informacyjna RODO Firmy Leasingowej; 

7. Wzór Sprawozdania; 

8. Plan Awaryjny Firmy Leasingowej; 

9. Graficzna prezentacja procesów powierzonych Firmie Leasingowej. 

10. Upoważnienie do złożenia wniosku o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji 

Pojazdów i Kierowców 

 

Za Bank:      Za Firmę Leasingową: 

 

……………………….     ………………………. 

 

……………………….     ………………………. 


