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I. Tworzenie konta, rejestracja szkoły w systemie  

 

1. Wejdź na platformę https://granty.fundacja.santander.pl/ 

2. Kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ ORGANIZACJĘ” 

3. Uzupełniaj po kolei wszystkie pola: 

- Nazwa organizacji 

- NIP organizacji 

- REGON 

- Główny e-mail organizacji 

- Powtórz e-mail 

- Hasło 

- Powtórz hasło 

Następnie uzupełniaj po kolei wszystkie pola formularza. 

 

II Logowanie do systemu 
 

1. Kliknij kafelek ORGANIZACJA 

2. Wpisz NIP szkoły 

3. Jeśli system pokazuje, że NIP jest już zajęty, wpisz REGON szkoły 

4. Wpisz hasło i kliknij ZALOGUJ 

5. Jeśli nie pamiętasz hasła, wpisz NIP lub REGON i naciśnij „Odzyskaj hasło” 

6. Na Twoją skrzynkę e-mail przyjdzie link do odzyskania hasła (sprawdź 

koniecznie folder SPAM, bo często właśnie tam trafiają e-maile z platformy) 

7. Kliknij w link i ustaw nowe hasło. 

 

 

III Najczęściej zadawane pytania 

1. Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant w programie 

„TO(działa)MY!”? 

Wniosek o grant mogą wyłącznie placówki oświatowe, działające na terenie Polski, 

zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży na poziomie szkół podstawowych (min. 

https://granty.fundacja.santander.pl/


klasa 4) oraz ponadpodstawowych (szkoły licealne, technika, szkoły branżowe, 

zespoły szkół, inne).  

 

2. Kto nie może wnioskować o przyznanie grantu? 

Granty w programie „TO(działa)MY!” nie są przyznawane fundacjom, 

stowarzyszeniom, podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa 

handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym. 

 

3. Czy szkołę do Konkursu grantowego  „TO(działa)MY!” może zgłosić uczeń? 

Nie, zgłoszenia do Konkursu grantowego  „TO(działa)MY!” może dokonać wyłącznie 

Koordynator projektu. 

4. W jakich kategoriach można zgłaszać projekty w konkursie grantowym? 

Granty w Konkursie grantowym  „TO(działa)MY!”  przyznawane są na wsparcie 

wniosków z zakresu:  

- ekologia i ochrona środowiska  

(np. zorganizowanie kampanii społecznej dot. walki ze smogiem, lub zmian 

klimatycznych, zorganizowanie warsztatów „zero waste”, zainstalowanie żródełka w 

szkole, dzięki czemu ograniczona zostanie ilość plastiku, założenie łąki kwietnej lub 

hotelu dla owadów itp.),  

- edukacja, kultura i rozrywka  

(np. organizacja pikniku kulturalnego lub naukowego, organizacji Dni Kultury Kraju 

X, organizacja warsztatów naukowych, itp.) 

5.  Kto może otrzymać grant? 

Grant może zostać przyznany wyłącznie placówce edukacyjnej, która uprzednio 

została zarejestrowana w części merytorycznej projektu edukacyjnego 

„TO(działa)MY!”, realizowanego przez UNICEF Polska oraz następnie wypełniła 

prawidłowo pola formularza, dostępnego na stronie 

https://granty.fundacja.santander.pl; 

6. Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki 

własne? 

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych 

źródeł takich jak budżet Rady Rodziców, jednostki samorządu terytorialnego i inne 

organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych (czyli 

https://granty.fundacja.santander.pl/
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fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji bankowych lub 

założonych przez instytucje finansowe.  

 

7. Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio 

w Fundacji? 

Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy 

użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie  

https://granty.fundacja.santander.pl 

  

8. Czego nie może uwzględniać kosztorys projektu? 

  Kosztorys projektu nie można uwzględniać:   

1) wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji 

2) kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem, 

3) kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty 

księgowości, opłaty za internet, prąd itp. 

4) kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną, 

5) kar, grzywien, mandatów, podatków. 

  

9. Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym 

kosztorysie? 

Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz 

wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale musi być ono skonsultowane z 

pracownikiem Fundacji.   

 

10.  Czy wymagany jest wkład własny? 

Nie, wkład własny nie jest wymagany.   

 

11.  W jaki sposób należy rozliczyć projekt? 

Aby rozliczyć projekt należy umieścić na platformie skany dokumentów (np. faktury, 

umowy) poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, 

na który Organizacja (szkoła) otrzymała z Fundacji darowiznę. Każdy dokument 

musi być odpowiednio opisany i zawierać informację o źródle 

finansowania:   „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach 

https://granty.fundacja.santander.pl/


umowy  „TO(działa)MY!” „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia 

……...”.  Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków 

własnych”. Chodzi o to, aby było dokładnie widać, które środki pochodzą z grantu, 

a które ze środków własnych, czy z innych źródeł.     

 

12. Do kiedy i w jaki sposób należy rozliczyć projekt grantowy? 

Projekt należy rozliczyć do 24 czerwca 2022 roku na platformie grantowej 

https://granty.fundacja.santander.pl/ 

13. Co zrobić jeśli nie wykorzystaliśmy całej kwoty, jaką otrzymaliśmy w 

ramach grantu? 

Do wyboru są dwie opcje: niewykorzystane środki można zwrócić na konto fundacji, 

podane w umowie darowizny albo można zwrócić się do Fundacji Santander z 

prośbą o przesunięcie środków z jednej pozycji na inną.  

 

Uwaga! W przypadku wątpliwości związanych z realizacją programu grantowego lub 

wydatkowaniem środków z darowizny, zawsze należy skontaktować się z Fundacją 

Santander w celu wyjaśnienia sytuacji. 
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