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Umowa o współpracy 
 
Zawarta w .................................................. w dniu ................r. pomiędzy, 
............................................, z siedzibą 
w.................................................NIP...........................................REGON.................................. 
zwaną dalej Firmą reprezentowaną przez: 

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

2............................................................. 

 

a 

................................................................, zwanym/-ą dalej Organizacją z siedzibą 

.................................................., zarejestrowanym w..................................................., Nr rej. 

........................., reprezentowanym przez: 

 

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

2. .......................................................... 

Strony niniejszej Umowy (łącznie jako Strony oraz każda z osobna jako Strona) ustalają, co 
następuje: 

 § 1 Przedmiot umowy 
 

Celem niniejszej Umowy jest ustalenie obowiązków, zasad i warunków współpracy między 
Firmą a Organizacją przy realizacji Programu ................................. Szczegółowy zakres 
Programu wraz z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy. 
 

§ 2 Zobowiązania Stron 
 

1. Organizacja podejmuje się: 
a) realizacji Programu, w zakresie oraz w terminach określonych w załącznikach do 
niniejszej Umowy.  
b) przeznaczenia otrzymanej od Firmy kwoty na sfinansowanie realizacji Programu w sposób 
oraz w terminach zgodnych z niniejszą Umową. Budżet Programu stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy. 
c) zamieszczenia w materiałach informacyjnych sporządzanych w związku z realizacją 
Programu informacji o współfinansowaniu realizacji Programu przez Firmę, w formie 
uzgodnionej pisemnie z Firmą. Informacja ta zostanie również zamieszczona we wszelkich 
materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z lub odwołujących 
się do realizacji Programu (tam, gdzie będzie to możliwe) 
d) ................................................... 

[zobowiązania organizacji] 
 
e).................................................... 

 [zobowiązania organizacji] 
 
2. Firma podejmuje się:  
a) dofinansowania realizacji Programu kwotą .................. (słownie: ...............................) na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie. Wymienioną kwotę Firma przekaże na 
rachunek bankowy Organizacji prowadzony w ...................................  nr 
............................................................................ w następujących transzach i terminach:  
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kwota ........................ w terminie do ........................ 
kwota ........................ w terminie do ...................... 
kwota ........................ w terminie do ........................ 
 
b)............................................ 

[zobowiązania firmy] 
c) ........................................... 

[zobowiązania firmy] 
 
3. Organizacja wyraża zgodę na wykorzystanie przez Firmę informacji o współfinansowaniu 
realizacji Programu, zarówno podczas trwania niniejszej Umowy, jak i w późniejszym 
okresie.  
 
 

§ 3. Zasady współpracy 
 

1. Organizacja zobowiązuje się prowadzić rzetelnie i na bieżąco rozliczenia i dokumentację 
wydatkowania kwoty przekazanej przez Firmę. Rachunki stwierdzające prawidłowość 
wydatkowania przekazanej przez Firmę kwoty będą przedstawiane Firmie do wglądu w 
siedzibie Organizacji na każde żądanie Firmy, zgłoszone faksem lub telefonicznie, co 
najmniej dwa dni robocze przed planowanym przeglądem dokumentacji i rozliczeń. 

 
2 Organizacja zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Firmie, w terminie 30 dni od 
zakończenia realizacji Programu, rozliczenia merytorycznego i finansowego wydatkowania 
kwoty przekazanej przez Firmę na realizację Programu. Wzór rozliczenia końcowego 
przedstawia Załącznik nr 3. 
 

§ 4 Prawo odstąpienia 
 

1. W przypadku znacznego opóźnienia w realizacji Programu z winy Organizacji lub 
opóźnienia w przedstawieniu rozliczenia końcowego, jeżeli opóźnienie to przekracza dwa 
miesiące, Firmie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od niniejszej Umowy.  

2. Prawo odstąpienia Firma wykonuje przez złożenie Organizacji pisemnego oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, z dniem złożenia przez Firmę oświadczenia o 
odstąpieniu (Dniem odstąpienia), wygasają roszczenia Organizacji o wypłatę transz, o 
których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszej Umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, wszelkie kwoty przekazane Organizacji przez Firmę 
na podstawie i w wykonaniu niniejszej Umowy podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w 
wysokości ustawowej, w terminie siedmiu dni od Dnia odstąpienia, na rachunek bankowy 
Firmy prowadzony w ............................ nr ........................................., o ile Firma nie złoży 
pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się, w całości lub w części, prawa do żądania zwrotu 
wypłaconych kwot. 

 

§ 5 Oświadczenia i zapewnienia 

1. Organizacja oświadcza, że jest w pełni umocowana i władna do zawarcia i wykonania 
niniejszej Umowy. Organizacja oświadcza i zapewnia Firmę, że zawarcie i wykonanie 
niniejszej Umowy nie narusza praw osób trzecich oraz że nie istnieją żadne okoliczności 
faktyczne lub prawne, które mogłyby narazić Firmę na odpowiedzialność wobec osób 
trzecich z tytułu realizacji Programu.  

2. Firma oświadcza, że jest w pełni umocowana i władna do zawarcia i wykonania niniejszej 
Umowy. Firma oświadcza i zapewnia Organizację, że zawarcie i wykonanie niniejszej 
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Umowy nie narusza praw osób trzecich oraz że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub 
prawne, które mogłyby narazić Organizację na odpowiedzialność wobec osób trzecich z 
tytułu realizacji Programu.  

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze stron w związku z 
realizacją umowy o współpracy pozostałe strony nie ponoszą odpowiedzialności. 

2. Niniejszą umowę zawarto na czas określony, od dnia jej podpisania do końca realizacji 
Programu ..............................., z możliwością przedłużenia za zgodą Stron. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem   
nieważności.  

4. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:  

Załącznik nr 1: Opis Programu; 

Załącznik nr 2: Budżet Programu;  

Załącznik nr 3: Wzór Rozliczenia; 

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

6. Spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami Umowy, będą rozstrzygane przede 
wszystkim w trybie polubownym. Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do 
zakończenia wszelkich sporów między nimi ugodą, uwzględniającą cel tej umowy, z równym 
poszanowaniem ich zasługujących na ochronę interesów.  

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym 
dla każdej ze Stron. 

 

NA DOWÓD POWYŻSZEGO, Strony niniejszej Umowy poprzez należycie umocowanych 
przedstawicieli podpisały niniejszą Umowę w dniu podanym na początku niniejszej Umowy. 

 

W imieniu Organizacji:         W imieniu Firmy:   

 
 
 


