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Porozumienie o współfinansowaniu przygotowania 
przedsięwzięcia  

„___________________________________________” 
w ramach programu ISPA  

zawarte w dniu ________________ pomiędzy:  
 
1. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w

Warszawie, ul. Konstruktorska 3A 
reprezentowanym przez: 
Pana Jerzego Swatonia – Prezesa Zarządu oraz 
Pana Bogdana Gajosa – Głównego Księgowego 

działającym jako pełnomocnik Ministra Środowiska, na podstawie pełnomocnictwa z 
dnia z dnia 29 czerwca 2001 r - 

 
zwanym dalej NFOŚiGW 

a

2. .................................................................................. 
 reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej  „Wnioskodawcą”.

Artykuł I. Definicje 
 
Usługi – prace, które mają zostać wykonane przez Wykonawcę, określone w zakresie zadań
(ToR), polegające na analizie i ocenie przedsięwzięcia „.......................................................... 
........................................................................” oraz przygotowaniu koniecznej dokumentacji 
dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu ISPA;  
Wykonawca – strona kontraktu na wykonanie Usług; 
ToR – (Terms of Reference) dokument określający zakres zadań do wykonania przez 
Wykonawcę, sporządzony przez NFOŚiGW; 
Memorandum Finansowe – umowa z dnia 22/03/2001 roku, zawarta pomiędzy Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Europejską, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 
Porozumienia.  
SAO – Sektorowy Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów ISPA 
 

Artykuł II. Przedmiot Porozumienia 
 

Strony zawierają Porozumienie celem określenia zasad współpracy w zakresie zamówienia 
i finansowania Usług związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia „.................................. 
......................................................................”, współfinansowanych w ramach funduszu 
ISPA - zgodnie z postanowieniami Memorandum Finansowego.  



Załącznik 6/2 Porozumienie o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia w 
ramach programu ISPA 

2/4 

Artykuł III. Zamówienie i zakres usług 
 

1. Zamówienie Usług będzie przeprowadzone przez NFOŚiGW zgodnie z „Praktycznym 
przewodnikiem zawierania umów w ramach programów PHARE, ISPA i SAPARD”. 

 
2. Zakres Usług, o których mowa w ust. 1 wynika z ToR, będącego załącznikiem nr 2 do 

niniejszego Porozumienia. 
 
3. Kontrakt z Wykonawcą Usług, o których mowa w ust. 2, będzie zawarty przez SAO lub 

NFOŚiGW. 
 
4. NFOŚiGW przekaże Wnioskodawcy kopię kontraktu zawartego z Wykonawcą.

Artykuł IV. Finansowanie 
 
1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie Usług, zgodnie z ToR, wynosi nie więcej niż

_________________EURO, słownie: _________________________________EURO.
Dokładna wysokość kwoty należnej Wykonawcy zostanie określona w kontrakcie na 
wykonanie Usług.  

 
2. Zgodnie z Memorandum Finansowym Usługi będą finansowane w 75% ze środków 

pochodzących z funduszu ISPA a w 25% ze środków Wnioskodawcy. 
 
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 25% kwoty netto 

należnej Wykonawcy, ustalonej w Kontrakcie na wykonanie Usług, (co będzie 
stanowiło kwotę nie większą niż ______________________ EURO słownie 
_________________________________ EURO), powiększonej o podatek od towarów 
i usług, o ile będzie on prawnie należny. 

 

Artykuł V. Płatności 
 
1. Wnioskodawca będzie dokonywał płatności w ramach zobowiązań określonych w art. 

IV ust. 3 oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w kontrakcie, o którym mowa w 
art. III ust. 3 w następujący sposób: 

 
1) Wnioskodawca, po otrzymaniu z NFOŚiGW zweryfikowanej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę na Wnioskodawcę, dokona płatności faktury na rzecz Wykonawcy oraz 
podatku od towarów i usług od tej kwoty (jeżeli będzie on prawnie należny), nie później niż
na 20 dni przed terminem zapadalności faktury, z tym, że łączna kwota płatności netto nie 
przekroczy wartości określonej w art. IV ust.3. 
 
2) Wnioskodawca prześle do NFOŚiGW fotokopię potwierdzenia przelewu w ciągu dwóch 
dni od dokonania zapłaty.  
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Artykuł VI. Zabezpieczenia 
 
1. Na zabezpieczenie wykonania swoich zobowiązań, wynikających z art. IV i V, 

Wnioskodawca złożył na rzecz NFOŚiGW zabezpieczenie w postaci 
....................................., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia/ złoży
w ciągu 5 dni od dnia podpisania Porozumienia zabezpieczenie na rzecz NFOŚiGW w 
postaci............................. (należy wpisać rodzaj zabezpieczenia w uzgodnieniu z 
Departamentem Ryzyka Finansowego i Wydziałem Rozliczeń Zagranicznych NFOŚiGW 
oraz wybrać odpowiedni wariant w zależności od momentu przekazania 
zabezpieczenia). 

2. W przypadku nie wykonania przez Wnioskodawcę któregokolwiek ze zobowiązań
wynikających z art. V, NFOŚiGW ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1.  

 
3. Po zawarciu kontraktu, o którym mowa w art. III ust. 3, za pisemną zgodą NFOŚiGW 

Wnioskodawca może zmniejszyć wysokość dotychczasowego zabezpieczenia 
wykonania zobowiązań wynikających z art. IV i V, do wysokości odpowiadającej 
wartości 25% kwoty netto należnej Wykonawcy, ustalonej w kontrakcie na wykonanie 
Usług, powiększonej o podatek od towarów i usług, jeżeli będzie on prawnie należny 
lub przedstawić nowe zabezpieczenie do tej wysokości. Po zaakceptowaniu nowego 
zabezpieczenia NFOŚiGW zwolni zabezpieczenie, o którym mowa w art. VI ust. 1.  

 

Artykuł VII. Przepisy końcowe 
 
1. Niniejsze Porozumienie wiąże Strony od dnia podpisania przez strony i przedstawienia 

przez Wnioskodawcę zabezpieczenia oraz zaakceptowania tego zabezpieczenia przez 
NFOŚiGW.  

 
2. Niniejsze Porozumienie traci moc z nadejściem wcześniejszej z dat: 
 

1) z dniem rozliczenia przez Wnioskodawcę ostatniej faktury wystawionej na realizację
Usług i przekazania do NFOŚiGW fotokopii potwierdzenia przelewu, lub  

2) z dniem przekazania do Wnioskodawcy informacji o podjęciu decyzji przez 
NFOŚiGW lub SAO o rezygnacji z zawarcia kontraktu. 

 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem lub Memorandum 

Finansowym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
4. NFOŚiGW zobowiązuje się do niezwłocznego zwolnienia zabezpieczenia, o którym 

mowa w Art. VI: 
 
1) w sposób opisany w treści dokumentu zabezpieczenia w przypadku zawarcia 

kontraktu oraz regulacji przez Wnioskodawcę wszystkich zobowiązań w terminach i 
na warunkach określonych w Porozumieniu, 

2) w całości, w przypadku podjęcia decyzji przez NFOŚiGW lub SAO o rezygnacji z 
zawarcia kontraktu.  
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Sporządzono w Warszawie w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron. 
 

Wnioskodawca       NFOŚiGW 
 

Załączniki: 
Zał.1 – Memorandum Finansowe  
Zał.2 – ToR 
Zał.3– Zabezpieczenie akceptowane przez NFOŚiGW (wskazać właściwe zabezpieczenie 
jeżeli jest dostarczone do NFOŚiGW przed podpisaniem Porozumienia. Jeżeli jest 
dostarczone po podpisaniu Porozumienia, nie stanowi załącznika do Porozumienia i musi 
uzyskać oddzielną akceptację NFOŚiGW). 
 


