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 UMOWA Nr  
 

dotycz ąca dofinansowania zadania w ramach 

Programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna” 

ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 

zawarta w dniu …………….…… 2012 roku w Warszawie pomiędzy:: 

Narodowym Centrum Kultury, zarejestrowanym w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod 

nr RNIK/71/2006 zwanym dalej „Z l e c e n i o d a w c ą”, które reprezentuje: 

- ………………………………………………. 

-……………………………………………….. 

a  ……………………………………………… 

adres: ………………………………………… 

Nr NIP:  

Nr Regon:  

zwanym dalej „Z l e c e n i o b i o r c ą”, którego reprezentuje osoba upoważniona do składania 

oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorcy:   

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

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

§ 1 

1. Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie  pod nazwą  

………………………………………………………………………………………………………, 

zwane dalej „Zadaniem”. 

2. W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji 

zadania obejmującej logistyczną organizację Zadania, realizację założeń merytorycznych oraz 

sporządzenie dokumentacji Zadania. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że na realizację Zadania określonego w ust. 1 przeznaczy 

finansowy wkład własny w kwocie ……….. zł (słownie: ……………………………………… zł. 

zero gr.), i że kwota na ten cel została zabezpieczona przez Zleceniobiorcę.   

4. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy na realizację Zadania, o którym mowa w ust. 1 

środki finansowe z budżetu, zwane dalej „środkami finansowymi Narodowego Centrum Kultury”, 

w kwocie:  ………………….  zł (słownie: …………………………… zł.  zero gr.).  
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5. Przyznane środki finansowe Narodowego Centrum Kultury, o których mowa w ust. 4 stanowią 

…………… % wartości środków, o których mowa w ust. 3. (sposób obliczania: 

dofinansowanie*100 / finansowy wkład własny). 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że przewidywany koszt całkowity Zadania (w kwocie brutto) 

wynosi …………………….zł.  

7. W przypadku częściowego tylko pokrycia przez Zleceniobiorcę wkładu własnego, o którym 

mowa w ust. 3 proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość przyznanych przez 

Zleceniodawcę środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, o których mowa w ust. 4. 

Zleceniobiorca zobowiązany jest, bez wezwania, do niezwłocznego zwrotu różnicy między 

przyznaną kwotą środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, a kwotą zmniejszoną 

proporcjonalnie do zmiany wkładu własnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, liczonymi od daty otrzymania środków finansowych, o której mowa  

w § 2. 

8. W przypadku braku pokrycia przez Zleceniobiorcę wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3 

zobowiązany jest on, bez wezwania do niezwłocznego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 4 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty 

otrzymania środków finansowych, o której mowa w § 2. 

9. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ………….. 2012 roku do dnia 

……………………… 2012 roku. 

10. Zadania zostanie zrealizowane zgodnie ze szczegółowym opisem merytorycznym oraz 

harmonogramem Zadania stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

11. Preliminarz całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłami finansowania określa załącznik 

nr 1 do umowy. 

§ 2 

Przyznane środki finansowe Narodowego Centrum Kultury będą przekazane/przekazywane 

przez Zleceniodawcę na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy: 

nr .................................................................................................... w banku ................................ 

 w terminie do .............................. 2012 r. 

§ 3 

Zleceniobiorca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 

Zadania oraz dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i 

technicznym do jego wykonania. 
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§ 4 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do zamieszczenia w materiałach reklamowych  

i informacyjnych dotyczących realizowanego Zadania (plakatach, publikacjach, programach, 

katalogach, zaproszeniach, informacjach, stronach internetowych, itp.) zapisu: Dofinansowano 

ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Edukacja 

artystyczna” oraz do zamieszczenia logo NCK, a także logo Programu Dom Kultury+.  

§ 5 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

księgowej środków finansowych Narodowego Centrum Kultury otrzymanych na realizację 

Zadania, którego zakres określa niniejsza umowa, opatrywania klauzulą „płatne ze środków 

finansowych Narodowego Centrum Kultury” dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia 

finansowego oraz przechowywania ich przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, 

w którym zrealizowane było Zadanie. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji Zadania w sposób 

umożliwiający okresową ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym. 

§ 6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych 

Narodowego Centrum Kultury zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych 

niniejszą umową.  

2. Jeżeli przychody uzyskane przy realizacji Zadania będą wyższe od kosztów jego realizacji 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od daty 

ich uzyskania wraz z pisemną propozycją zmniejszenia kwoty przyznanych środków 

finansowych Narodowego Centrum Kultury lub innego zagospodarowania tych przychodów. 

Propozycja wymaga pisemnej zgody Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.  

3. Przychody uzyskane przez Zleceniobiorcę mogą zostać przeznaczone tylko na realizację 

Zadania, określonego w §1 ust. 1, chyba, że Strony ustalą pisemnie inny sposób 

zagospodarowania tych środków. 

4. Przychody uzyskane z tytułu realizacji Zadania (np. wpływy z biletów, ze sprzedaży 

publikacji, akredytacji) nie mogą być zaliczane do finansowych środków będących wkładem 

własnym określonym w § 1 ust. 3. 
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§ 7 

 

1. Za niezrealizowanie Zadania lub niepełne zrealizowanie zadania uznaje się pisemne 

wycofanie partnera lub partnerów z udziału w Zadaniu.  

2. W terminie 14 dni od rezygnacji partnera Zleceniobiorca może zwrócić się do NCK z pisemną 

prośbą o akceptację innego partnera w ramach realizacji tego samego Zadania. 

3. Jeśli Dyrektor NCK zaakceptuje proponowaną przez Zleceniobiorcę zmianę partnera w 

ramach dofinansowanego Zadania wnioskodawca otrzymuje całość przyznanych środków 

finansowych. 

4. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy wycofa się którykolwiek z partnerów wskazanych do 

realizacji Zadania, a Dyrektor NCK nie zaakceptuje nowego wskazanego przez Zleceniobiorcę 

partnera, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków finansowych w 

takiej wysokości, w jakiej przeznaczone były na realizację tej części Zadania, z której wycofał 

się partner w terminie 14 dni od daty decyzji Dyrektora NCK. 

 

§ 8 

1. Zleceniobiorca, w terminie do 14 dni od dnia wskazanego w § 1 ust. 9 jako termin końcowy 

realizacji Zadania, nie później jednak niż 10 grudnia 2012 r., zobowiązany jest do 

przedstawienia Zleceniodawcy raportu z realizacji Zadania, sporządzonego według wzoru, 

zawierającego ewaluację realizacji Zadania i rozliczenie finansowe oraz sprawozdanie 

merytoryczne ze zrealizowanego Zadania wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

Formularz raportu dostępny jest na stronie www.nck.pl w zakładce danego programu. 

4. Raport podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy. 

5. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę raportu, o którym 

mowa w ust. 1. 

6. Za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu złożenia raportu, o którym mowa ust.1 

Zleceniodawca może żądać kary umownej w wysokości 0, 01 % udzielonych środków. 

7. W przypadku, gdy wymaga tego Zadanie Zleceniobiorca jest zobowiązany wydatkować 

środki zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku nieprzestrzegania tego 

zapisu Zleceniobiorca będzie zmuszony zwrócić całość otrzymanych środków finansowych 

Zleceniodawcy. 
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§ 9 

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania Zadania przez Zleceniobiorcę, 

w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą 

badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 

prawidłowości wykonywania Zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji 

dotyczących wykonania Zadania. 

3. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany w ciągu 7 dni dostarczyć lub 

udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 

określonym przez kontrolującego. 

§ 10 

1.  Przekazane środki finansowe Narodowego Centrum Kultury, określone w § 1 ust. 4, 

Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do dnia ……….….2012 r. (data zakończenia 

Zadania) poprzez realizację wszystkich płatności (w tym podatków i świadczeń od 

wynagrodzeń). 

2. Środki finansowe Narodowego Centrum Kultury niewykorzystane do tego terminu, także  

w przypadku, gdy nastąpiło to w wyniku zmniejszenia zakresu rzeczowego Zadania z przyczyn, 

których Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć, Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić  

w terminie do dnia ……………………. 2012 r. (14 dni od daty zakończenia Zadania) na 

rachunek bankowy Zleceniodawcy nr 29 1060 0076 0000 3210 0014 9141 w banku BPH SA w 

Warszawie. Od kwot zwróconych środków finansowych po tym terminie, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest bez wezwania przekazać Zleceniodawcy odsetki w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin 

zwrotu środków finansowych. 

§ 11 

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie umowy i za które 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia 

Stron, w którym zostaną określone m. in. skutki finansowe i ewentualny zwrot środków 

finansowych Narodowego Centrum Kultury. 

§ 12 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania stwierdzonego na podstawie 

wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 
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2. W przypadku rozwiązania umowy wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 

Zleceniodawca określi kwotę do zwrotu środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania środków finansowych Narodowego Centrum Kultury - Zleceniobiorcy.  

§ 13 

1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w zakresie dotyczącym środków 

finansowych udzielanych z budżetu państwa. 

§ 14 

1. W przypadku uzyskania przez Zleceniobiorcę na podstawie obowiązujących przepisów 

zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków, o których mowa w § 1 ust. 4 

zobowiązany jest on do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych w deklaracji VAT-7 

środków finansowych na rachunek Zleceniodawcy w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu lub 

rozliczenia podatku. 

2. O przekazaniu środków finansowych, o których mowa w § 1, Zleceniobiorca powiadomi 

Zleceniodawcę na piśmie oraz prześle potwierdzone kopie przelewów. 

§ 15 

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 

osoby trzecie.  

2. Do zamówień na dostawy i usługi opłacanych ze środków pochodzących z ze środków 

finansowych przekazanych przez NCK Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t. j. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 754 z późn. 

zm.).  

§ 16 

      Strony postanawiają, iż dokonywanie przez Zleceniobiorcę przesunięć w kategoriach 

poszczególnych kosztów do 15% kwoty określonej w kosztorysie (Załącznik nr 1), nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy.  

§ 17 

Zmiany zakresu rzeczowego i warunków realizacji Zadania będącego przedmiotem umowy, w 

części realizowanej ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, w tym zakresu 

finansowego oraz wkładu własnego Zleceniobiorcy, wymagają pisemnego aneksu i zgody obu 

Stron pod rygorem nieważności – z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 16. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do wcześniejszego pisemnego powiadomienia Narodowego Centrum Kultury 
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o potrzebie sporządzenia aneksu do umowy jeszcze przed zakończeniem Zadania. 

§ 18 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 19 

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz przepisy 

wymienione w treści umowy.  

2.Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony 

poddają rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu 

powszechnego. 

 

 

§ 20 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.  

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

    Zleceniobiorca:                                                                                            Zleceniodawca: 
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Nr wniosku PJP/………/20…../….. .            ZAŁ ĄCZNK nr 1 do umowy 

 
 Preliminarz całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłami finansowania 

 
 
 
 

Nazwa zadania: …………………………………. 
 
 

Koszt ogółem -PLN (w pełnych złotych brutto ) 
sposób kalkulacji 

Koszty z podziałem na źródła 
finansowania 

(w pełnych złotych brutto) 

Wniosko- 
Wane 
środki 

finansowe 
NCK 

Finanso- 
we środki 
wnioskoda

wcy 

Inne 
źródła1 

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

        

 

 

………………………………. 

Zleceniobiorca  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Obejmujące wszystkie źródła poza finansowymi środkami wnioskodawcy (sponsorzy, środki zagraniczne, przewidywane 

przychody z realizacji zadania itp.) 
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Nr wniosku PJP/………/20…../…...     ····· ZAŁ ĄCZNK nr 2 do umowy 

Szczegółowy opis merytoryczny zadania  oraz harmono gram działa ń 

Opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram 

Termin realizacji Działanie w ramach zadania 

  

  

  

  

  

 

 

 

……………...………………………………………. 

 

Zleceniobiorca 

 


