
 
UMOWA O WSPÓŁPRACY 

zawarta dnia ............................ w .................................................... pomiędzy:  

Polsk ą Spółk ą Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina 
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000374001, NIP: 525-24-96-411, REGON: 142739519-00032, o kapitale 
zakładowym w wysokości: 10.454.206.550 zł, reprezentowaną przez: 

1. ............................................................................................................... 

2. …………..................................................................…………………….. 

zwaną danej: „Organizatorem ” 

a 
........................................................................................................................................ 

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

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

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

zwanym dalej: „Partnerem ”  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków 
Stron, związanych z finansowaniem przez Organizatora projektu pod nazwą: 
(nazwa projektu), który został wybrany w ramach konkursu grantowego 
Organizatora pod nazwą: „BEZPIECZNIE TU I TAM” oraz z zapewnieniem przez 
Partnera promocji Organizatora w trakcie prowadzonej przez Partnera 
działalności.   

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze złożonym przez Partnera 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia wnioskiem konkursowym stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 

3. Regulamin konkursu grantowego pod nazwą: „BEZPIECZNIE TU I TAM” (dalej: 
„Regulamin ”) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Zobowi ązania Partnera. 

1. W ramach realizacji projektu, Partner zobowiązuje się względem Organizatora do: 

1) realizowania projektu, zgodnie z zapisami Regulamin oraz złożonego wniosku 
konkursowego, 

2) zapewnienia ewentualnego udziału przedstawicieli Organizatora podczas 
wydarzeń medialnych, 

3) umieszczenia logo Organizatora oraz konkursu „Bezpiecznie TU i TAM” we 
wszystkich publikacjach promocyjnych projektu, 



4) przedstawienia na pisemne lub e-mailowe wezwanie Organizatora 
kompletnych informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, 

5) przesłanie sprawozdania merytoryczno-kosztowego po wykonaniu projektu 
w terminie zgodnym z ustalonym przez Strony harmonogramem projektu, 

6) poddania się kontroli Organizatora w zakresie prawidłowości wykonywania 
projektu, 

7) przeprowadzenia kampanii informacyjnej o wsparciu przez Organizatora 
projektu w lokalnych mediach w ramach zaplanowanych działań promocyjnych 
wskazanych we wniosku, 

8) umieszczenia logo Organizatora oraz konkursu „Bezpiecznie TU i TAM” na 
stronie internetowej Partnera z przekierowaniem na stronę internetową 
Organizatora, 

9) przesłania do akceptacji Organizatora projektów materiałów promocyjnych 
z umieszczonym logo Organizatora oraz konkursu „Bezpiecznie TU i TAM”. 

2. Partner zobowiązany jest do przekazywania Organizatorowi informacji na temat 
realizacji projektu, o których mowa w Regulaminie na adres: 
bezpiecznie@psgaz.pl. 

3. Partner jest zobowiązany przygotować i przekazać Organizatorowi całościowy 
raport z wykonania niniejszej umowy w formie elektronicznej w terminie do 14 dni 
po wykonaniu projektu. Raport winien zawierać wymagane, wskazane w 
Regulaminie informacje i  materiały oraz sprawozdanie rozliczenia kosztów 
projektu. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Logotypy przekazane Partnerowi przez Organizatora na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy nie mogą być wykorzystywane w innym celu i w inny sposób niż 
określony w niniejszej umowie. 

 

§ 3  

Zobowi ązania Organizatora. 

1. Organizator zobowiązuje się współpracować ze Partnerem w celu realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 

2. Na potrzeby realizacji projektu Organizator zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Partnerowi logo Organizatora oraz konkursu „Bezpiecznie TU i 
TAM”, 

2) utrzymania aktywnej strony konkursowej www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam,  

3) przekazania wzorów raportu i sprawozdania rozliczenia kosztów, 

4) udzielenia dodatkowych informacji dotyczących podsumowania realizacji 
projektu. 

§ 4 

Zobowi ązania w zwi ązku realizacj ą projektu. 

 

Partner udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przez 
Organizatora  wytworzonych przez Partnera lub na zlecenie Partnera w ramach 
projektu lub w związku z realizacją projektu, stanowiących dzieło w rozumieniu 



Prawa autorskiego  materiałów fotograficznych, filmowych w wersji 
niekompresowanej, do celów promocji Organizatora, na wszelkich polach 
eksploatacji w szczególności poprzez powielanie, przetwarzanie, publiczne 
odtwarzanie, kopiowanie. Dla fotografii i filmów, o których mowa wyżej nie 
stanowiących dzieła w rozumieniu Prawa autorskiego  Partner wyraża nieodpłatnie 
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora tych  materiałów do celów promocji 
Organizatora. Jednocześnie Partner wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
nazwy i renomy Partnera do celów promocji Organizatora oraz Partner zobowiązany 
jest przekazać Organizatorowi  pisemną zgodę osób biorących udział w Projekcie na 
wykorzystanie ich wizerunku do celów promocji Organizatora. 

 

§ 5 

Przekazanie środków. 

1. Organizator zobowiązuje się do przekazania na rzecz Partnera kwoty 
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto. 

2. Płatność zostanie dokonana przez Organizatora po podpisaniu umowy i 
wystawieniu faktury/rachunku.   

3. Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy Partnera wskazany we 
wniosku konkursowym w ciągu 30 dniu od otrzymania faktury/rachunku.  

 

§ 6 

Odpowiedzialno ść Partnera. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera 
obowiązków określonych w § 2, Organizatorowi przysługuje kara umowna 
w wysokości 20 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1. 

2. Skorzystanie przez Organizatora z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie 
wyklucza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 7 

Monitoring i kontrola. 

1. Organizator jest uprawniony na bieżąco monitorować prawidłowość realizacji 
projektu. 

2. Partner umożliwi Organizatorowi, jak również osobom działającym w jego imieniu 
pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, związanych 
z realizacją projektu na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Odpowiedzialno ść wzgl ędem osób trzecich. 

1. Partner zwolni Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym 
z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku wystąpienia 
przeciwko Organizatorowi osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami 
wynikającymi z realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 



2. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do wszelkich roszczeń, które zostałyby 
podniesione przez osoby trzecie po rozwiązaniu niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Przedstawiciele Stron. 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do bieżących kontaktów we wszystkich 
sprawach dotyczących współpracy Stron w zakresie określonym w niniejszej 
umowie: 

1) Organizator: …, e-mail: …, tel.: …, 

2) Partner: …, e-mail: …, tel.: … . 

2. Zmiana przedstawicieli Stron nie stanowi zmiany niniejszej umowy. O zmianie 
przedstawicieli każda ze Stron zobowiązana jest poinformować drugą Stronę 
niezwłocznie na piśmie. 

 

§ 10 

Okres obowi ązywania Umowy. 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 
… roku. 

 

§ 11 

Rozwi ązanie umowy. 

1. W przypadku niewykonania wykonania przez Partnera obowiązków, 
wynikających z § 2, Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Partner 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi w całości kwotę, o której 
mowa w § 5 ust. 1.  

2. W przypadku niewykonania części projektu lub nieprawidłowego rozliczenia 
księgowego kosztów realizacji projektu Partner zobowiązany jest do zwrotu 
części kosztów niewykorzystanych lub nieprawidłowo rozliczonych. 

3. W przypadku, gdy działanie Partnera jest sprzeczne z prawem Organizator 
niezależnie od rozwiązania niniejszej umowy może żądać zapłaty kary umownej, 
o której mowa w § 6 ust. 1.  

4. Skorzystanie przez Organizatora z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, nie 
wyklucza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 12 

Zachowanie poufno ści.  

1. Partner zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Przez 
obowiązek ten rozumie się w szczególności zakaz ujawniania lub udostępniania 
bez zgody Organizatora osobom trzecim danych, dokumentów lub informacji 
uzyskanych od Organizatora w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 



Obowiązek zachowania poufności wiąże Partnera zarówno w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy, jak i po upływie tego okresu. Obowiązek 
zachowania poufności rozciąga się na wszystkie osoby uczestniczące ze strony 
Partnera w realizacji niniejszej umowy. 

2. Obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje w sytuacji gdy ujawnienia 
informacji zażąda sąd, prokurator lub inne organy administracji uprawnione do 
uzyskania takich informacji lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania 
poufności nie dotyczy również informacji podanych uprzednio do publicznej 
wiadomości. 

§ 13 

Rozstrzyganie sporów.  

1. Strony zobowiązują się, iż wszelkie spory, jakie powstaną na tle realizacji 
niniejszej umowy rozwiązywać będą na drodze polubownej; 

2. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu nie będzie możliwe, sądem 
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Organizatora. 

§ 14 

Postanowienia ko ńcowe.  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Przeniesienie przez Partnera praw i obowiązków, wynikających z niniejszej 
umowy wymaga zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W kwestiach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

Załącznik:  

Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu. 

Załącznik nr 2 – Wzór raportu. 

 

 

 

 

 

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

Podpisy i pieczątki Organizatora                                                                                               Podpisy i pieczątki Partnera 
 


