Załącznik nr1 do Regulaminu Funduszu
Szkoleniowego Sportu Żużlowego z dnia
18.11.2017r.
WZÓR

UMOWA
Zawarta w dniu …………………….. 20…. r. w Warszawie, pomiędzy Polskim Związkiem
Motorowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66, wpisanym do KRS nr:
0000036662,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….
- ……………………………
(imię i nazwisko)

2. ……………………………….
(imię i nazwisko)

(pełniona funkcja)

- ……………………………
(pełniona funkcja)

zwanym dalej „PZM”,
a
………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….
(imię i nazwisko)

2. ……………………………….
(imię i nazwisko)

- ……………………………
(pełniona funkcja)

- ……………………………
(pełniona funkcja)

zwanym dalej „Świadczeniobiorcą” została zawarta poniższa umowa.
§1
PZM oświadcza, że:
a) w związku z decyzją Zespołu nr ……….. z dnia ........................ przyznane zostały
Świadczeniobiorcy środki finansowe w kwocie ...............................................zł. (słownie :
..........................................................) w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Zarządu
Głównego PZM z dnia …. r. w sprawie utworzenia Funduszu Szkoleniowego Sportu
Żużlowego;
b) przyznane środki przekazane zostaną do dnia ............................, na uprzednio wskazane
przez Świadczeniobiorcę konto bankowe Nr:
........................................................................................................................................ ;
§2
Świadczeniobiorca zobowiązuje się wydatkować środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów
funkcjonowania szkółki żużlowej/miniżużlowej*: ………………………….
§3
Świadczeniobiorca zobowiązuje się do złożenia PZM pisemnego sprawozdania (rozliczenia kwoty
przyznanych środków finansowych) do dnia 30 września … roku, wg wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszej umowy.
§4
Nie wywiązanie się Świadczeniobiorcy z obowiązku, o którym mowa w § 2 i 3 niniejszej umowy
skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu całej kwoty otrzymanych środków finansowych jak
również utratą prawa do ubiegania się o ponowne dofinansowanie przez okres 4 lat licząc od końca
roku kalendarzowego w którym Świadczeniobiorca otrzymał dofinansowanie.
* niepotrzebne skreślić

§5
PZM oświadcza, a Świadczeniobiorca przyjmuje do akceptującej wiadomości, że skutek o którym
mowa w § 4 umowy w szczególności następuje w przypadku wydatkowania przyznanych środków
finansowych na pokrycie kosztów:
- administracyjnych, lokalowych, podatkowych oraz innych kosztów działalności
Świadczeniobiorcy;
- strat finansowych.

§6
Dodatkowe ustalenia Stron niniejszej umowy:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
§7
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia
Uchwały Zarządu Głównego PZM z dnia … r. w sprawie utworzenia Funduszu Szkoleniowego
Sportu Żużlowego, obowiązujące na dzień zawarcia niniejszej umowy, Statut PZM oraz przepisy
kodeksu cywilnego.
§8
Umowa ulega rozwiązaniu z dniem potwierdzenia przez Zespół prawidłowości sprawozdania
(rozliczenia przyznanych środków finansowych).
§9
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z niniejszej
Umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną jego
część, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku działającemu jako sąd polubowny na
podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motorowego (zapis na sąd polubowny).

§ 11
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Za PZM
………………………………..
(pieczęć i podpisy)

Za Świadczeniobiorcę
…………………………………..
(pieczęć i podpisy)
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Załącznik nr2 do Regulaminu Funduszu
Szkoleniowego Sportu Żużlowego z dnia
18.11.2017r.

Sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania
Nazwa Świadczeniobiorcy ...........................................................................................................
Nazwa zadania ……………………………………………………………….............................
Miejsce i termin …………………..............................................................................................
Rozliczenie finansowe
WYDATKI razem w zł.
diety i koszty podróży
wpisowe na zawody
ubezpieczenie
zakup sprzętu do szkółki
inne wydatki (podać jakie)

Załączniki: (podać jakie):
1.
2.
3.

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

Potwierdzam wykorzystanie dofinansowania zgodnie z celem podanym we wniosku o
dofinansowanie.
………………………………………
podpis Świadczeniobiorcy
………………………...................................
(miejscowość i data)
Zespół i BFA potwierdzają prawidłowość powyższego sprawozdania i rozliczenia finansowego pod
względem merytorycznym i rachunkowym.
……………………………………………....
podpis Przewodniczącego Zespołu

…………………………………………..
podpis upoważnionego pracownika BFA

…………………………………………………………………..
(miejscowość i data)
* niepotrzebne skreślić
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