
    

Zasady przyznawania dotacji w ramach Próśb Indywidualnych 

Fundacji EY: 

 

Przebieg procesu: 

1) Przyjmujemy wnioski do wyznaczonego terminu (termin dotyczy dostarczenia wniosku do biura 

Fundacji, nie daty stempla pocztowego/wysłania), następnie budujemy bazę wszystkich próśb.  
 

2) W przypadku braku dokumentacji, która jest istotna do decyzji kontaktujemy się z wnioskodawcami  

i prosimy o dosłanie brakujących informacji mailowo lub faxem.  

3) Przesłany wniosek powinien zawierać prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, również 

ofertę produktu, usługi, o której dofinansowanie Państwo się starają. W tym celu prosimy o przesłanie 

modelu przedmiotu wraz z ceną, faktury proforma lub wyceny orientacyjnej usługi u specjalisty.  

4) W przeciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu przyjmowania wniosków Zarząd Fundacji EY 

zapoznaje się ze wszystkimi prośbami i debatuje nad przyznaniem środków. Ocenie podlegają 

przesłane dokumenty oraz opis potrzeb. Nie bez znaczenia także jest zasadność prośby  

w związku z przedstawioną sytuacją rodziny (np. zdarza się, że wnioskodawca opisuję trudną sytuację 

zdrowotną, a prosi o finansowanie rzeczy, która nie jest z tym związana).  
 

5) Decyzję Zarządu Fundacji EY przekazujemy Wnioskodawcą (mail lub telefon).  

 

6) Dla wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie na swój cel przygotowywane są umowy 

darowizny, które są im przesyłane (zwykle mailem) w celu ich podpisania. Po otrzymaniu podpisów 

obu stronach kontraktu umowa darowizny jest przekazywana do realizacji do księgowości (termin 

realizacji do 14 dni).  

 

7) Rozliczenie darowizny powinno nastąpić do wyznaczonej w umowie daty poprzez przesłanie kopii 

faktur lub innego dokumentu księgowego. Każdy dokument rozliczeniowy powinien mieć w widocznym 

miejscu zapis „Sfinansowano ze środków Fundacji Ernst & Young”.  

 

Zasady ogólne: 

1) W ramach Próśb Indywidualnych Fundacja EY na kwartał ma do rozdysponowania kwotę  

30 tys. zł. 

2) Osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach próśb Indywidualnych mogą składać kolejny 

wniosek w ramach tego programu po upływie roku od daty przyznania dofinansowania. 

3) Osoby, które nie otrzymały dofinansowania na wnioskowany cel w ramach Próśb 

Indywidualnych mogą składać wniosek w następnym kwartale, ale na inny cel niż poprzednio. 

4) Ze względu na ograniczone środki Fundacja nie finansuje dużych remontów, doposażeń 

domu/mieszkania, zakupu samochodów i wstecznych zobowiązań wnioskodawcy.  
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