
REGULAMIN DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU GRANTOWEGO  
„ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”  

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin stanowi doprecyzowanie postanowień Regulaminu Programu 

Grantowego „Rozgrzewamy Polskie Serca”. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie 
należy rozumieć tak, jak pojęcia używane w Regulaminie Programu Grantowego 
„Rozgrzewamy Polskie Serca”, chyba, że co innego postanowiono.  
 

2. Dofinansowaniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Grant przekazywany 
przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (zwaną dalej Fundacją) wybranym 
Wnioskodawcom zgodnie z Regulaminem Programu Grantowego „Rozgrzewamy 
Polskie Serca”.  

 
3. Granty mogą być udzielane tylko na Projekty wybrane przez Komisję Programową 

zgodnie z decyzją o przyznaniu Grantu.  
 

4. Podmiot, któremu przekazany ma być Grant powinien dysponować rachunkiem 
bankowym prowadzonym w banku mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.  

 
II. Procedowanie wniosków 

 
1. Wniosek wraz decyzją Komisji Programowej jest przekazywany do realizacji 

pracownikom Fundacji.  
 

2. W przypadku stwierdzenia braków Wniosku, które można usunąć, pracownik Fundacji 
wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni.  

 
3. W przypadku, gdy brak Wniosku nie jest możliwy do uzupełnienia lub Wnioskodawca 

nie uzupełnił go w terminie, mimo wezwania, Wnioskodawca nie otrzyma Grantu.  
W takim przypadku Komisja Programowa podejmie decyzję co do dalszego 
postępowania, w tym może przyznać Grant innemu Wnioskodawcy.  

 
4. W przypadku, gdy uchybienia Wniosku są tego rodzaju, iż nie stoją na przeszkodzie 

wypłaceniu Grantu, Wnioskodawcy nie wzywa się do uzupełnienia wniosku.  
 

5. Postanowienia ust. 1 – 3 dotyczą tylko Wniosków zaakceptowanych przez Komisję 
Programową.  

 
6. Na etapie procedowania Wniosków sprawdza się poprawność podanych przez 

Wnioskodawcę danych, w tym numeru rachunku bankowego i danych dotyczących 
siedziby Wnioskodawcy. Wniosek nie podlega ponownej merytorycznej ocenie.  

 
7. Na każdym etapie, aż do wypłaty Grantu Wnioskodawca może wycofać Wniosek.  

W takim przypadku Grantu nie wypłaca się.  
 

III. Wypłata Grantu 
 

1. Środki przyznane w ramach Grantu wypłaca się na rachunek bankowy wskazany we 
Wniosku. Po złożeniu Wniosku nie jest możliwa zmiana wskazanego rachunku 
bankowego, chyba, że w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy wypłata 
Grantu na pierwotnie wskazany rachunek bankowy groziłaby jego utratą lub trudnością 
w skorzystaniu z tych środków.  

2. Na wniosek Fundacji, Wnioskodawca obowiązany jest potwierdzić otrzymanie grantu.  



 
3. Wypłata Grantu nastąpi na podstawie umowy darowizny określającej szczegółowo 

warunki przekazania oraz sposób rozliczenia Grantu.   
 

4. Grant wypłacany jest w złotych polskich.  
 

5. Grant może być wypłacany tylko przelewem bankowym, inne formy rozliczenia 
bezgotówkowego nie są dopuszczalne.  

 
6. Za dzień przekazania Grantu uważa się dzień złożenia dyspozycji przez Fundację.  

 
7. Organizator ani Fundacja nie ponoszą odpowiedzialności za wskazanie przez 

Wnioskodawcę błędnego numeru rachunku bankowego. W takim przypadku wpłata na 
wskazany przez Wnioskodawcę numer rachunku bankowego uznawana jest za 
wypłacenie Wnioskodawcy Grantu.  

 
IV. Zwrot Grantu 

 
1. W przypadku spełnienia się warunków uprawniających Fundację do żądania zwrotu 

Grantu, Wnioskodawca obowiązany jest do zwrotu Grantu w terminie 7 dni od 
otrzymania żądania zwrotu Grantu.  
 

2. Zwrot Grantu następuje na rachunek bankowy Fundacji wskazany w wezwaniu.  
 

3. Zwrot Grantu następuje w złotych polskich.  
 

4. W przypadku braku zwrotu Grantu w terminie, Wnioskodawcę obciążają koszty 
dochodzenia sądowego zwrotu Grantu oraz koszty egzekucji.  

 
V. Postanowienia końcowe  

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Programu Grantowego „Rozgrzewamy Polskie Serca”.  
 

2. Regulamin niniejszy obowiązuje wraz z Regulaminem Programu Grantowego 
„Rozgrzewamy Polskie Serca” od 12 stycznia 2022 r.   
 

3. Niniejszy regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie 
z chwilą ogłoszenia w sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy regulamin.  

 
 


