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Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu 

Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. 

 

 

UMOWA Nr        /          /FPT/DMP 

z dnia      /        /2015 r. 

dotycząca dofinansowania zadań  

w ramach dotacji celowej  

ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Twórczości. 

 

 

zawarta w dniu  …………………….…   2014 r. roku, pomiędzy: 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie zwanym dalej „Fundatorem”,                    

w imieniu i na rzecz którego działa, na mocy upoważnienia z dnia ……………………. r.,                        

Pani Zina Jarmoszuk, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa,  

a 

…….. 

zwanym dalej "Beneficjentem"  

z siedzibą:  

adres: ………………….…………………… 

Nr NIP: ……………………………………… 

Nr Regon: …………………………………. 

którego reprezentuje osoba upoważniona do składania świadczeń woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu: …………………………………………………………………. 
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§ 1. 

1. Fundator  działając na podstawie art. 113 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z 

wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, 

jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U. Nr 13, poz. 134) zleca, a  Beneficjent przyjmuje do 

wykonania następujące zadanie: 

wydanie …………………………………………………………………….. 

2. Wykonanie zadania powinno być zgodne z opisem umieszczonym we wniosku o jego  przyznanie, 

stanowiącym załącznik nr. 3 do umowy. 

3. Umowę uznaje się za wykonaną w momencie: 

a)   terminowej realizacji przyjętego zadania określonego w niniejszej umowie, 

b)   realizacji przyjętego zadania określonego w umowie i załączniku nr. 3 do umowy,  

c)   osiągnięcia zakładanych celów,  

d)   złożenia w terminie kompletnego sprawozdania końcowego z wykonania zadania, 

e)   wypełnienia wszystkich obowiązków przez beneficjenta, o których mowa                                     

w regulaminie Konkursu na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości 

w naborze do 30 stycznia 2015 r. i którego postanowienia mają zastosowanie 

w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie.  

 

§ 2. 

1. Beneficjentca otrzyma od Fundatora środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(rozdział: 92195, paragraf: 2450.) pochodzące z Funduszu Promocji Twórczości – stanowiące 

dofinasowanie do wydań na realizację zadania, o którym mowa w §1 ust. 1,zwane dalej „środkami 

finansowymi”, na ogólną kwotę złotych …………….. brutto (słownie: …………… złotych brutto). 

 

2. Beneficjent oświadcza, że przewidywany koszt całkowity zadania (w kwocie brutto) wynosi 

………………… zł. 

3. Przyznane środki finansowe FPT, o których mowa w §4 pkt. 1. 2 stanowią …………… % wartości 

całego zadania (sposób obliczania: dofinansowanie*100/ całkowity koszt zadania). 

 

4. Dofinansowanie do wydań będzie wypłacane na rachunek ………………………………………………..…..                 

w terminie do dnia ……………………. 
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§ 3. 

W przypadku zmniejszenia przez Beneficjenta całkowitego kosztu zadania, o którym mowa w § 2 

ust. 1, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość środków finansowych, o których mowa      

w §2 ust. 1, przyznanych Beneficjentowi. Beneficjent zobowiązany jest, bez wezwania, do zwrotu 

różnicy między przyznaną kwotą środków finansowych, a kwotą zmniejszoną proporcjonalnie do 

zmiany całkowitego kosztu zadania w terminie do 15 dni od dnia zakończenia zadania. Beneficjent 

zobowiązany jest bez wezwania przekazać odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 

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

dofinansowania.  

 

§ 4. 

1. Aneks do umowy - na pisemny wniosek Beneficjenta – jest wymagany, pod rygorem nieważności, 

gdy następuje: 

a) uzasadniona zmiana zakresu rzeczowego zadania, określonego we wniosku                                    

o dofinasowanie ( w tym zmiana nazwy zadania),  

b) wprowadzenie nowych pozycji w  kosztorysie (określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy), 

c) skrócenie terminu realizacji zadania, 

d) przesunięcie, powyżej 15 % w ramach pozycji kosztorysu (określonej w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy), wydatków płatnych ze środków finasowych Funduszu Promocji 

Twórczości,  

e) przesunięcie, powyżej 30 % w ramach pozycji kosztorysu, która nie jest płatna ze środków 

finansowych FPT, 

f) zwiększenie, powyżej 10 %, całkowitych kosztów (określonych w załączniku nr 1 do umowy) 

realizacji zadania, po terminie zawarcia niniejszej umowy, w tym w wyniku pozyskania przez 

Beneficjenta innych zródeł finansowania. 

2. Źródła finansowania zadania mogą stanowić: 

a)    środki finansowe  MKiDN – pochodzące z Funduszu Promocji Twórczości, 

b)    środki własne Beneficjenta, 

c)    inne żródła (sponsorzy, darczyńcy, dofinansowania - z wyłączeniem dofinansowań z FPT lub 

budżetu MKiDN) 
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3. W trakacie realizacji zadania Beneficjent może dokonywać, bez obowiązku powiadamiania 

Fundatora (z wyłączeniem § 4 ust 1), wzrostu lub przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi 

kategoriami lub pozycjami kosztorysu (określonymi w załączniku nr 1 do umowy), pod warunkiem: 

a) dokonywania ewentualnych przesunięć wydatków - do 15 %  każdej pozycji kosztorysu, 

która jest płatna z środków finasowych Funduszu Promocji Twórczości 

b) dokonywania ewentualnych przesunięć wydatków - w wysokości do 30% pozycji kosztorysu, 

która nie jest płatna ze środków finansowych FPT, 

c) dokonywania ewentualnych przesunięć wydatków - w ramach podpozycji danej pozycji 

kosztorysu, 

d) zwiększenia budżetu na realizację zadania, poniżej 10 %, całkowitych kosztów realizacji 

zadania w wyniku pozyskania przez Beneficjenta innych zródeł finansowania zadania po 

terminie zawarcia niniejszej umowy, 

e) zwiększenie, poniżej 10 %, całkowitych kosztów (określonych w załączniku nr 1 do umowy) 

realizacji zadania, po terminie zawarcia niniejszej umowy. 

4. Zmiana zakresu rzeczowego zadania, przesunięcia pomiędzy pozycjami oraz wzrost kosztów 

zadania nie wpływa na zwiększenie ogólnej kwoty dofinansowania ze środków finansowych FPT. 

5. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Fundatora o potrzebie sporządzenia 

aneksu do umowy, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed końcową datą realizacji zadania. 

 

§ 5. 

1.  Termin wykonania zadania ustala się od dnia  …………… 2015 r. do dnia …………... 1 

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku                                    

o dofinansowanie zadania, przy czym Beneficjent jest zobowiązany przeznaczyć środki finansowe 

na wydatki powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1. 

3.  Wszystkie środki finansowe wykazane w załączniku nr. 1 do umowy, Beneficjent jest zobowiązany 

wykorzystać do dnia 31 października 2015 r. poprzez realizację wszystkich płatności (w tym 

podatków i świadczeń od wynagrodzeń). 

4. Środki finansowe Ministra określone w §2 ust. 1 niewykorzystane do tego terminu, także                           

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

których Beneficjent nie mógł przewidzieć, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić na rachunek 

bankowy Fundatora w terminie do 15 dni od dnia zakończenia zadania. Od kwot dofinansowania 

zwróconych po tym terminie, Beneficjent zobowiązany jest, bez wezwania, przekazać Fundatorowi 

                                                           
1
 Jednak nie później niż do dnia 31 października 2015 r. 
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odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po 

dniu, w którym upłynął termin zwrotu dofinansowania.  

 

§ 6. 

Beneficjent oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania oraz 

dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym do jego 

wykonania. 

 

§ 7. 

Beneficjent przekaże na rachunek Fundatora w terminie do dnia 15 następnego miesiąca po 

zakończeniu zadania, środki wynikające z różnicy odsetek bankowych naliczonych przez bank od 

środków finansowych przekazanych przez Fundatora, a kwotą prowizji pobranej przez bank od 

operacji finansowych na tych środkach. 

 

§ 8. 

       Przychody uzyskane z tytułu realizacji zadania nie mogą być zaliczane do środków będących 

finansowym wkładem własnym  

 

§ 9. 

1. Beneficjent sporządza sprawozdanie z realizacji zadania do dnia 30 listopada 2015 r. lub nie później 

niż w ciągu 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

2.  Sprawozdanie zawiera: 

    a)   formularz sprawozdania,  

    b)   opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym poświadczone „za zgodność                            

           z oryginałem” kopie dokumentów finasowych lub innych dokumentów o równoważnej  

           wartości dowodowej, potwierdzajacej nakłady finansowe Ministerstwa, 

    c)    5 egz wydanej publikacji. 

3.  Sprawozdanie podpisują osoby upoważnione do reprezentowania  Beneficjenta. 

4. Za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu złożenia sprawozdania, o którym mowa                   

w ust. 1, Fundator może żądać kary umownej w wysokości 0,5 % udzielonych środków. 
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§ 10. 

1. Fundator sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta, w tym 

wydatkowania  przekazanych mu środków finansowych. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Fundatora 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. Beneficjent, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązany w ciągu 7 dni dostarczyć lub udostępnić 

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

przez kontrolującego. 

4. Beneficjent ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.                                

o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych Ministra otrzymanych na 

realizację zadania, którego zakres określa niniejsza umowa, opatrywania klauzulą „zrealizowano 

w ramach dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w 2015 r.” dokumentów 

stanowiących podstawę rozliczenia finansowego oraz przechowywania ich przez okres 5 lat po 

zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zrealizowane było zadanie.  

 

§ 11. 

W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia wykonywanie umowy i za którą 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. 

 

§ 12. 

1. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z realizacji zadania Fundator może naliczyć karę 

umowną w wysokości 5% przyznanego dofinansowania. 

2. Niewywiązanie się Beneficjenta z realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz niezapłacenie 

w terminie wyznaczonym przez Fundatora kary umownej określonej w § 9 ust. 4 jest 

równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Fundatora, co skutkuje koniecznością zwrotu na 

rachunek bankowy Fundatora środków finansowych Ministra wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty przekazania środków finansowych  

3. Umowa może być rozwiązana przez Fundatora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia 
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zakresu rzeczowego realizowanego zadania stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz 

oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

3. W przypadku rozwiązania umowy wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 

Fundator określi kwotę do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych. 

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

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym dofinansowań 

udzielanych z budżetu państwa. 

  

§ 13. 

1. W przypadku uzyskania przez Beneficjenta, na podstawie obowiązujących przepisów, zwrotu 

podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1, 

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

środków finansowych na rachunek bankowy Fundatora, w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu 

lub rozliczenia podatku. 

2. W zakresie zwrotu podatku VAT, o którym mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) dotyczące zwrotu dofinansowania pobranego 

w nadmiernej wysokości. 

3. Do zamówień na dostawy, usługi i na roboty budowlane opłacanych ze środków finansowych 

Fundatora Beneficjent stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U z 2013 r, nr.113, poz. 907 z późn. zm.) 

 

§ 14. 

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

trzecie.  

 

 

 

§ 15. 

Fundator zastrzega prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości  informacji 

zawartych we wniosku lub ich opublikowania w wybranych przez Fundatora publikacjach,                  

w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach lub magazynach, jak również na stronach 
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internetowych i w utworach audiowizualnych w celu promowania dofinansowania zadań w ramach 

dotacji celowej ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Twórczości. 

 

§ 16. 

Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy stanowią  jej integralną część. 

 

§ 17. 

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

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Fundatora. 

 

§ 18. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Fundatora i jeden dla Beneficjenta.  

 

                     

 

 

 

--------------------------------------                                                               ------------------------------------- 

        Beneficjent                                                                                            Fundator       

 


