
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

                                                                                                       Załącznik nr 2  

 

          MINISTERSTWO   
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU  

Znak: DIP/BDG-II/POPT/         /15 
 

 

 

 

- WZÓR - 

UMOWA  Nr ………………………… 

zawarta w dniu .................................... 2015 r. 

w Warszawie 

pomiędzy 

 

Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej 
„Ministrem”, reprezentowanym przez………………………………………………………………….  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, działającym/ą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
……………………., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy  

 

a  

 
……………………………z siedzibą w ……………………. zwanym dalej „Partnerem”, wpisanym do 
……...……………………………………………………………………………… reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………, zgodnie z  
………………………………….., stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Partner oświadcza, że organizuje przedsięwzięcie pn. …, zwane dalej „Przedsięwzięciem”, i w celu 
realizacji Przedsięwzięcia zobowiązuje się wykonać następujące prace i czynności:  

1) …; 

2) … . 

zwane dalej łącznie „Zadaniem”. 

2. Partner zobowiązuje się wykonać całość Zadania w terminie do dnia …, w sposób i zakresie 
zatwierdzonych przez Ministra oraz zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie                          
pn. „Zasady udzielania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wsparcia przy organizacji wydarzeń 
informacyjnych nt. Funduszy Europejskich organizowanych przez partnerów społecznych                      
i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska opiniotwórcze”, stanowiącym  
załącznik nr 3 do umowy, zwanym dalej „Zasadami”. 

3. Zakres przedmiotowy lub sposób wykonania lub termin wykonania Zadania, o których mowa  
w ust. 2, mogą ulec zmianie jedynie za pisemną zgodą Ministra, przy czym dopuszczalne są jedynie 
takie zmiany, w wyniku których Przedsięwzięcie osiągnie takie same lub wyższe/lepsze jakościowo 
rezultaty niż pierwotnie zakładane przez Partnera w Formularzu Zgłoszeniowym z dnia … o 
numerze …, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do umowy. 
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4. Partner zobowiązuje się samodzielnie sfinansować co najmniej 60% ostatecznych kosztów 
wykonania Zadania (tj. równowartość co najmniej 60% ostatecznej kwoty budżetu Przedsięwzięcia). 

 

§ 2. 

1. Minister zobowiązuje się wesprzeć Partnera przy organizacji Przedsięwzięcia, na warunkach 
określonych w Zasadach, poprzez udzielenie Partnerowi dofinansowania w postaci refundacji 
części poniesionych przez Partnera kosztów wykonania Zadania, zwanego dalej 
„Dofinansowaniem”. 

2. Dofinansowanie nie przekroczy kwoty … (słownie: …) złotych brutto. Równocześnie 
Dofinansowanie nie przekroczy równowartości 40% ostatecznej kwoty budżetu Przedsięwzięcia,  
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

3. Szczegółowa kalkulacja przewidywanych kosztów wykonania Zadania została określona  
w załączniku nr 4 do umowy (pkt 21 – opis części finansowej Formularza Zgłoszeniowego).  

4. Wypłata Dofinansowania zostanie dokonana jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy  
o numerze : …, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Ministrowi prawidłowo wystawionej faktury VAT 
(lub noty księgowej lub rachunku). Adresem dla doręczenia Ministrowi faktury VAT (lub noty 
księgowej lub rachunku) jest: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury  
i Rozwoju, Departament Informacji i Promocji. 

5. Partner może wystawić fakturę VAT (lub notę księgową lub rachunek), o której mowa w ust. 4,  
dopiero po otrzymaniu od Ministra powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 8. 

6. Jako dzień dokonania wypłaty Dofinansowania Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu  
z rachunku bankowego Ministra. Za każdy dzień opóźnienia w wypłacie Dofinansowania  
Partner może żądać od Ministra odsetek ustawowych. 

7. Minister oświadcza, że Dofinansowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013/ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 

 

§ 3. 

1. Partner zobowiązuje się przedstawić Ministrowi – w terminie 14 dni od dnia wykonania całości 
Zadania – pisemne sprawozdanie z wykonania Zadania, sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do umowy, oraz podpisane przez osobę należycie umocowaną do działania w imieniu 
Partnera, zwane dalej „Sprawozdaniem”.  

2. Partner zobowiązuje się doręczyć Sprawozdanie Ministrowi pod adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Informacji i Promocji, z dopiskiem: 
„Nabór nr ... – procedura współpraca z partnerami – rozliczenie Umowy nr …  z dnia....”.  
O dochowaniu terminu złożenia Sprawozdania decyduje data faktycznego doręczenia Sprawozdania 
pod ww. adres. 

3. Partner zobowiązuje się dołączyć do Sprawozdania dokumenty – potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Partnera – 
wykazujące fakt poniesienia przez Partnera kosztów wykonania Zadania, w szczególności 
dokumenty takie, jak: 

1) kopie faktur VAT (lub dokumentów równoważnych); 

2) kopie umów dotyczących kosztów, na które opiewają faktury VAT (lub dokumenty równoważne); 

3) wydruki lub kopie wyciągów z rachunków bankowych, potwierdzające poniesione przez Partnera 
koszty. 

4. Partner zobowiązuje się dołączyć do Sprawozdania po jednym egzemplarzu każdego z materiałów 
powstałych w związku z realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności materiałów promocyjnych lub 
informacyjnych (w tym pisemnych publikacji, nagrań audio/video, dokumentacji fotograficznej, itp.). 
Partner oświadcza, że egzemplarze materiałów, wskazane w zdaniu poprzednim, Minister może 
zachować w celach dokumentacyjnych (także w wypadku, gdy Dofinansowanie nie zostanie 
wypłacone), oraz że nie będzie zgłaszał wobec Ministra żadnych roszczeń z tego tytułu. 
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5. Dołączone do Sprawozdania dokumenty, o których mowa w ust. 3, oraz egzemplarze materiałów,  
o których mowa w ust. 4, stanowią integralną część Sprawozdania.  

6. Za zgodą Ministra termin złożenia Sprawozdania, wskazany w ust. 1, może zostać przedłużony, 
jednakże nie później niż do dnia 30 września 2015 r. – z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 zdanie 
ostatnie. 

7. Na wypadek zgłoszenia przez Ministra zastrzeżeń (wątpliwości) wobec złożonego Sprawozdania  
(w tym jego załączników), Partner zobowiązuje się przedstawić Ministrowi stosowne wyjaśnienia lub 
dokonać stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie 14 dni. 

8. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Partnera ostatecznej wersji Sprawozdania  
(tj. Sprawozdania uwzględniającego ewentualne poprawki lub uzupełnienia dokonane zgodnie  
z ust. 7) Minister pisemnie powiadomi Partnera: o uznaniu Zadania za wykonane w całości  
zgodnie z umową albo o swoich zastrzeżeniach wobec zakresu lub sposobu (w tym jakości lub 
terminowości) wykonania Zadania. 

 

§ 4. 

1. W razie niewykonania Zadania Partner nie otrzyma Dofinansowania. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w razie zastrzeżeń wobec wykonania Zadania, o których mowa w § 3 ust. 8, 
Minister jest uprawniony do zmniejszenia Dofinansowania w ten sposób, że wypłacone wówczas 
Dofinansowanie będzie stanowić co najwyżej 20% równowartości ostatecznej kwoty budżetu 
Przedsięwzięcia.   

3. Jeżeli jednak zastrzeżenia wobec wykonania Zadania, o których mowa w § 3 ust. 8, będą związane 
z niezastosowaniem przez Partnera procedury wyboru podmiotu realizującego na rzecz Partnera 
poszczególne części Zadania, przewidzianej w wytycznych, wskazanych odpowiednio w pkt VI ppkt 
1 lub 2 Zasad, wówczas Partner nie otrzyma Dofinansowania. 

4. W razie doręczenia Ministrowi Sprawozdania po dniu 30 września 2015 r. Partner nie otrzyma 
Dofinansowania. 

§ 5. 

(w przypadku przeniesienia praw autorskich) 

1. Partner przenosi na Ministra autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w 
związku z realizacją Przedsięwzięcia, wytworzonych przez Partnera lub tych, do których Partner 
nabył autorskie prawa majątkowe, zwanych dalej „Utworami”. 

2. Partner udziela Ministrowi prawa do korzystania z opracowań Utworów oraz do rozporządzania tymi 
opracowaniami, tj. udziela Ministrowi prawa zależnego do Utworów.  

3. Partner przenosi na Ministra prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych  
do Utworów. 

4. Prawa, o których mowa w ust. 1 – 3, Minister nabywa bez ograniczeń co do terytorium, czasu  
oraz liczby egzemplarzy Utworów, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) utrwalanie – w całości lub w części, trwałe lub czasowe – jakąkolwiek techniką (niezależnie  
od standardu, systemu lub formatu) oraz zwielokrotnianie tak utrwalonych egzemplarzy; 

2) publiczne prezentowanie (rozpowszechnianie) lub udostępnianie egzemplarzy – w całości lub  
w części – w dowolny sposób, w tym poprzez sieć Internet; 

3) wprowadzenie do obrotu oryginałów Utworów lub ich egzemplarzy, najem egzemplarzy 
Utworów, użyczenie egzemplarzy Utworów – w całości lub w części; 

4) modyfikowanie treści lub formy zapisu Utworów, dokonywanie przekładów na języki obce  
oraz łączenie Utworów z innymi utworami w całości lub w części) i korzystanie z tak 
zmienionych lub połączonych Utworów w sposób wskazany w pkt 1 – 3. 

5. Partner przenosi na Ministra własność wszystkich posiadanych egzemplarzy każdego z Utworów, 
jednakże Partner może zachować po jednym egzemplarzu każdego z Utworów. 
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6. Minister nabywa prawa, o których mowa w ust. 1 – 3 oraz w ust. 5, z dniem wypłacenia Partnerowi 
Dofinansowania (także w wysokości wynikającej z § 4 ust. 2). 

7. W terminie 7 dni od dnia wypłacenia Dofinansowania (także w wysokości wynikającej z § 4 ust. 2) 
Partner przekaże Ministrowi egzemplarze Utworów, wskazane w ust. 5, o ile nie zostały już one 
przekazane Ministrowi na podstawie § 3 ust. 4. 

8. Wypłacone Partnerowi Dofinansowanie (także w wysokości wynikającej z § 4 ust. 2) zaspokaja 
wszelkie roszczenia Partnera z tytułu udzielenia Ministrowi licencji i przeniesienia prawa własności, 
o którym mowa w ust. 5 oraz z tytułu przekazania Ministrowi Utworów, o którym mowa  
w ust. 7. 

9. Partner jest odpowiedzialny wobec Ministra za wszelkie wady, w tym wady prawne, Utworów,  
a w szczególności Partner zobowiązuje się pokryć wszystkie ewentualne roszczenia osób trzecich 
zgłoszone wobec Ministra w związku z korzystaniem przez Ministra z Utworów w sposób 
przewidziany w niniejszej umowie. 

 

(w przypadku licencji): 

1. Partner udziela Ministrowi licencji niewyłącznej do wszelkich utworów powstałych  
w związku z realizacją Przedsięwzięcia, wytworzonych przez Partnera lub tych, do których Partner 
nabył autorskie prawa majątkowe, zwanych dalej „Utworami”. 

2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, bez ograniczeń co do terytorium oraz liczby 
egzemplarzy Utworów, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) utrwalanie – w całości lub w części, trwałe lub czasowe – jakąkolwiek techniką (niezależnie  
od standardu, systemu lub formatu) oraz zwielokrotnianie tak utrwalonych egzemplarzy; 

2) publiczne prezentowanie (rozpowszechnianie) lub udostępnianie egzemplarzy – w całości  
lub w części – w dowolny sposób, w tym poprzez sieć Internet; 

3) wprowadzenie do obrotu, najem lub użyczenie egzemplarzy Utworów – w całości lub w części; 

4) modyfikowanie treści lub formy zapisu Utworów oraz łączenie Utworów z innymi utworami  
w całości lub w części) i korzystanie z tak zmienionych lub połączonych Utworów w sposób 
wskazany w pkt 1 – 3. 

3. W celu umożliwienia Ministrowi wykonywania praw z licencji, Partner przenosi na Ministra własność 
jednego egzemplarza każdego z Utworów. 

4. Minister nabywa licencję oraz prawo własności, o którym mowa w ust. 5, z dniem wypłacenia 
Partnerowi Dofinansowania (także w wysokości wynikającej z § 4 ust. 2). 

5. Wypłacone Partnerowi Dofinansowanie (także w wysokości wynikającej z § 4 ust. 2) zaspokaja 
wszelkie roszczenia Partnera z tytułu udzielenia Ministrowi licencji oraz przeniesienia prawa 
własności, o którym mowa w ust. 5. 

6. Partner jest odpowiedzialny wobec Ministra za wszelkie wady, w tym wady prawne, Utworów,  
a w szczególności Partner zobowiązuje się pokryć wszystkie ewentualne roszczenia osób trzecich 
zgłoszone wobec Ministra w związku z korzystaniem przez Ministra z Utworów w sposób 
przewidziany w niniejszej umowie. 

 

§ 6. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnieni są:  

1) w imieniu Ministra: ………………………………………………….; 

2) w imieniu Partnera: ………………………………………………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony  
i nie stanowi zmiany treści umowy. 
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4. Zmiany treści umowy, jak też oświadczenie którejkolwiek ze Stron o rozwiązaniu umowy, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Partnera,  
a dwóch dla Ministra. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  załącznik nr 1: kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra; 

2) załącznik nr 2: kopie dokumentów wykazujących umocowanie do działania w imieniu 
Partnera; 

3) załącznik nr 3: „Zasady udzielania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wsparcia przy 
organizacji wydarzeń informacyjnych nt. Funduszy Europejskich organizowanych przez 
partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz 
środowiska opiniotwórcze”; 

4) załącznik nr 4: kopia Formularza Zgłoszeniowego z dnia … o numerze …; 

5) załącznik nr 5: Wzór sprawozdania z realizacji Zadania. 

 

 

 

 

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

                 MINISTER                               PARTNER 


