
Wniosek o dotację ze środków Fundacji Ernst & Young 
dla podmiotów prawnych 

(organizacje pozarządowe, organizacje publiczne) 

I. Dane Wnioskodawcy

Forma 
organizacyjna: 

zaznacz właściwą 
odpowiedź  

fundacja 

stowarzyszenie 

inna, jaka? 

Nazwa 

Nr KRS 

Adres: 

Ulica 

nr domu/ mieszkania 

kod, miejscowość 

powiat 

województwo 

Telefon ogólny:  
Osoba kontaktowa 

(imię i nazwisko) 

Telefon do osoby 
kontaktowej   
E-mail:

Właściciel i nr 
rachunku bankowego 

Rok powstania: REGON 

Osoby upoważnione do 
reprezentacji organizacji 

II. Skrócona informacja o przypływach pieniężnych Wnioskodawcy

Lp. Okres 

 (ostatnie 4  lata) 

Przychody statutowe Koszty 

statutowe 

1 

2 2018*

3 2017 

4 2016 

 Dochód musi być udokumentowany kopią: 

► Sprawozdania finansowego za ostatni rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

        2019
(stan aktualny) 
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III. Informacje o projekcie 

1. Proszę zaznaczyć, czego dotyczy Państwa wniosek: 

  edukacji (zajęcia pozalekcyjne, rozwój zdolności; szkolenia dla opiekunów, konferencje) 

  pomocy psychologicznej 

  opieki zdrowotnej 

  pomocy rzeczowej (używane komputery, meble) 

  remontu, doposażenia 

  inne, jakie? 

 

 

2. Do kogo skierowany jest Państwa wniosek: 

  rodzice zastępczy niespokrewnieni (rzn) 

  rodzice zastępczy spokrewnieni (rzs) 

  opiekunowie w rodzinnym domu dziecka (rdd) 

  wychowankowie przebywający w rzn, rzs i rdd 

  wychowankowie usamodzielnieni  

  specjaliści wspierający rz i rdd 

  rodzina naturalna dzieci przyjętych pod opiekę 

  inni, kto ?  

 

 

2. Czy w przeszłości korzystali Państwo z dotacji Fundacji Ernst & Young? 

 tak  nie 

Jeżeli tak, to proszę podać szczegóły: 

 
 

 

Lp. Przeznaczenie Data Kwota 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7  Razem:  
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3. Proszę opisać powody (diagnozę), uwarunkowania, trudności będące podstawą do stworzenia
tego projektu (co spowodowało, że wnioskują Państwo o środki)

4. Proszę opisać dokładny cel /e, na których realizację Państwo wnioskują wraz z uzasadnieniem
oraz sposoby realizacji każdego z celów

5. Środki zebrane lub planowane do zebrania na wnioskowany cel

Źródła Nazwa instytucji Kwoty zebrane 
Kwoty 

spodziewane 
Termin 

otrzymania 
Razem 

1. Dotacje od samorządu
(prosimy podać nazwy
tych instytucji)

2. Darowizny od firm
(prosimy podać nazwy
tych instytucji)

3. Darowizny osób
indywidualnych

4. Dotacje od innych
instytucji
(prosimy podać nazwy
tych instytucji)

5. Wkład własny

6. Kwota wnioskowana od
FEY

Fundacja Ernst & Young X X 

7. Inne (jakie?)

Razem 
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6. Kosztorys szczegółowy wykorzystania środków wnioskowanych z Fundacji Ernst & Young

Cel 
(np. zakup kursu jęz. angielskiego, opłata za szkolenie psychologiczne, etc.)

Ilość 
(np. 1 kurs, 4 

szkolenia) 

Koszt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 Razem: 

UWAGA! 

I. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji Fundacji Ernst &
Young

II. Do wniosku należy załączyć następujące załączniki:

1. Aktualna kopia KRS

2. Kopia nadania nr REGON

3. Kopia sprawozdania finansowego za ostatni rok

4. Kopia sprawozdana merytorycznego za ostatni rok

5. Kosztorys (wycena rzeczoznawcy, oferta itp. - w uzasadnionych przypadkach)

6. Sylwetki trenerów, szkoleniowców ( w przypadku organizacji szkoleń) (obowiązkowe)

7. Wkład własny organizacji w wymiarze finansowym w realizację wnioskowanego celu (obowiązkowe)

8. Rekomendacje (mile widziane)

9. Listy intencyjne (mile widziane)

10. Zdjęcia (mile widziane)

11. Podpisane:

a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

b. Zgoda na dysponowanie zdjęciami oraz innymi materiałami z wniosku

TERMINY 

Wniosek należy przesłać do w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku Fundacji) na 
podany poniżej adres: 

► do 31 marca 2020 r.

► do 30 czerwca 2020 r.

► do 30 września 2020 r.

► do 31 grudnia 2020 r.

Fundacja Ernst & Young 
ul. Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa
z dopiskiem: Prośba indywidualna

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić 
na nr (022) 557 78 80 lub 557 66 93  
lub mailowo na adres: fundacja@pl.ey.com 

________________________________________________ 

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

Agata.Skalec
Podświetl
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1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że dane wprowadzone do wniosku, które nie dotyczą osoby podpisującej wniosek lub 
załączenia do wniosku dokumentów obejmujących dane osobowe osoby, która nie podpisała wniosku, są 
przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz mam prawo przekazać Fundacji Ernst & 
Young te dane osobowe oraz  w imieniu Fundacji Ernst & Young zobowiązuje się dopełnić wobec osób trzecich 
obowiązek informacyjny określony poniżej. 

________________________________ 

Data i czytelny podpis  

Obowiązek informacyjny.  
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ernst & Young (Fundacja EY) z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000164082. 
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu „Próśb Indywidualnych Fundacji EY” 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 
Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe znajdujące się we wniosku oraz dokumentach 
dołączonych do wniosku. 
Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Fundację EY w 
jej działalności. 
Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże może to uniemożliwić 
udział w programie „Próśb Indywidualnych Fundacji EY”. 
Każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com 

2. Zgoda na dysponowanie zdjęciami oraz innymi materiałami z wniosku

Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego 1994 r., nieodpłatnie 
zezwalam na rozpowszechnianie wizerunku osób, który został przekazany wraz z wnioskiem oraz oświadczam, 
że posiadam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których przekazałem wizerunek na rzecz Fundacji 
Ernst & Young (Fundacja EY) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS 
0000164082.  

Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach związanych z 
działalnością Fundacji EY, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji EY. 

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na 
wszystkich znanych polach eksploatacji. 

Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z 
obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego 
tytułu. 

Jednocześnie wyrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji EY na przetwarzanie danych osobowych 
wskazanych powyżej oraz w dokumentacji załączonej do wniosku dla celów określonych w niniejszym 
oświadczeniu. 

________________________________ 

Data i czytelny podpis 

mailto:kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com

	inna jaka:  
	Nazwa: 
	Nr KRS: 
	Ulica: 
	nr domu mieszkania: 
	fill_6: 
	undefined: 
	powiat: 
	województwo: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Osoba kontaktowa: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	rachunku bankowego: 
	undefined_7: 
	REGON: 
	do: 
	stan aktualny: 
	statutowe: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	inne jakie: 
	inni kto: 
	fill_23: 
	Przeznaczenie1: 
	Data1: 
	Kwota1: 
	Przeznaczenie2: 
	Data2: 
	Kwota2: 
	Przeznaczenie3: 
	Data3: 
	Kwota3: 
	Przeznaczenie4: 
	Data4: 
	Kwota4: 
	Przeznaczenie5: 
	Data5: 
	Kwota5: 
	Przeznaczenie6: 
	Data6: 
	Kwota6: 
	Przeznaczenie7: 
	KwotaRazem: 
	fill_38: 
	undefined_14: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6_2: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	Nazwa instytucji3 Darowizny osób indywidualnych: 
	Kwoty zebrane3 Darowizny osób indywidualnych: 
	Kwoty spodziewane3 Darowizny osób indywidualnych: 
	Termin otrzymania3 Darowizny osób indywidualnych: 
	Razem3 Darowizny osób indywidualnych: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23_2: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	Kwoty spodziewaneX: 
	RazemX: 
	Fundacja Ernst  Young7 Inne jakie: 
	X7 Inne jakie: 
	Kwoty spodziewane7 Inne jakie: 
	X7 Inne jakie_2: 
	Razem7 Inne jakie: 
	Fundacja Ernst  YoungRazem: 
	XRazem: 
	Kwoty spodziewaneRazem: 
	XRazem_2: 
	RazemRazem: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	Koszt1: 
	fill_5_2: 
	fill_6_3: 
	Koszt2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	Koszt3: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	Koszt4: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	Koszt5: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	Koszt6: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	Koszt7: 
	fill_23_3: 
	KosztRazem: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 


