
 

Umowa  nr CNK …/21/BU/U/…/…. 

zawarta w Warszawie, w dniu …   2022 r. 

zwana dalej „Umową” 

 

pomiędzy:  

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. 

Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69, reprezentowanym przez: 

…………………………………………….. 

zwanym dalej CNK,  

a:  

2. ………………………………………………………………………………… z siedzibą 

…………………………………… wpisaną/-ym do Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 

……………………….., NIP: ………………………… reprezentowaną/ym przez: 

………………………………… ………., 

lub 

…………………………….. z siedzibą pod adresem …………………………., REGON: ………………., 

NIP: ……………………….., reprezentowaną przez:  

zwaną/ym dalej „ Odbiorcą Końcowym” 

zwanymi dalej oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.  

W związku  z brzmieniem art. 2 ust 1 punkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), postanowienia przedmiotowej ustawy nie znajdują zastosowania do Umowy. 

§1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Działając na podstawie umowy dotacji nr CNK 380/21/BU/U/328 (zwaną dalej: Umową Dotacji) 

zawartej w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (dalej jako: 

„Fundacja”), a CNK, dotyczącej przekazania środków (dalej :Środki Dotacji) w ramach Programu „Klub 

Młodego Odkrywcy 2021-22” (dalej jako ”Program”), CNK przekazuje tytułem dalszej dotacji, o której 

mowa powyżej Odbiorcy Końcowemu (zwanej dalej: ”Dotacją”) otrzymanej w związku z „Konkursem 

Regiony KMO. Opiekunowie i kluby w społecznościach lokalnych" (zwanym dalej: Konkursem). 



 

2. CNK przyznaje Odbiorcy Końcowemu Dotację, w formie środków finansowych, o których mowa w §3 

Umowy,  w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Dotacja przeznaczona jest na wsparcie działań na rzecz rozwoju i wzmocnienia sieci Klubów Młodego 

Odkrywcy, a także promocji modelu KMO wśród nauczycieli, edukatorów i pasjonatów nauki. W 

szczególności poprzez: 

1) pozyskiwanie nowych Opiekunów klubów w otoczeniu Odbiorcy Końcowego; 

2) promowanie idei i programu KMO w regionach; 

3) wspieranie rozwoju kompetencji opiekunów do pracy w programie w tym: spotkania, szkolenia, 

wymiana wiedzy i doświadczeń, sieciowanie, współpraca w realizacji wspólnych działań, zwiększanie 

aktywności KMO w regionach. 

Zgodnie z wnioskiem i budżetem złożonym do konkursu Regiony. 

 

§ 2. 

Sposób realizacji 

Odbiorca Końcowy  zobowiązuje się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3, zgodnie z celem, 

na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową oraz zgodnie z treścią regulaminu 

Konkursu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 3. 

Przekazanie środków 

1. CNK zobowiązuje się do przekazania Dotacji w ramach  Konkursu w wysokości ………………….. zł 

(słownie: ………………………….. zł), na rachunek bankowy Odbiorcy Końcowego o nr: 

………………………………, prowadzony przez: …………………………..w terminie 10 dni roboczych od 

dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Odbiorca Końcowy nie może dokonać cesji przekazanych przez CNK środków otrzymanych zgodnie 

z ust 1 powyżej, na inny podmiot lub osobę fizyczną. 

 

§4. 

Obowiązki informacyjne Odbiorcy Końcowego 

1. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do informowania o finansowaniu projektu ze środków 

otrzymanych z Programu Klub Młodego Odkrywcy. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji 

projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu 

opatrzone nadrukiem. 

2. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do umieszczania logo CNK, oraz logo Fundacji, na wszystkich 

materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, 

dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości 



 

innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność. Logotypy stanowią załącznik nr 3 oraz 

4 do Umowy.  

3. Odbiorca Końcowy jest upoważniony do wykorzystania Logo CNK oraz Logo Fundacji wyłącznie w 

celu udostępnienia informacji w zakresie związanym z realizacją niniejszej Umowy, w tym do 

umieszczania informacji związanej z przekazanymi środkami w ramach Dotacji w miejscach widocznych 

. Logo CNK oraz Logo Fundacji pozostają ich wyłączną własnością. Logo CNK oraz Logo Fundacji 

stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wzór Logo CNK stanowi 

załącznik nr 3 do Umowy, wzór Logo Fundacji stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

4. CNK wyraża zgodę na użycie Logo CNK przez czas nieograniczony, w zakresie wskazanym w ust. 4 

powyżej. CNK oświadcza, że dysponuje zgodą na przekazanie Odbiorcy Końcowemu w wyżej 

wymienionym celu Logo Fundacji. Księga znaku PAFW dostępna jest na stronach PAFW: 

http://dzialajlokalnie.pl/polsko-amerykanska-fundacja-wolnosci/ 

5. Szczegółowe wytyczne dotyczące umieszczania informacji w zakresie określonym powyżej, w tym 

dokładna treść umieszczanej informacji oraz wytyczne w zakresie grafiki, zostaną uzgodnione pomiędzy 

CNK oraz Odbiorcą Końcowym w trybie roboczym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§5. 

Rozpowszechnianie informacji 

1. Odbiorca końcowy upoważnia CNK do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych w dowolnej 

formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych środkach przekazu indywidualnego oraz 

masowego, nazw oraz adresu Odbiorcy Końcowego, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, 

informacji o wysokości przyznanych środków. 

2. CNK jest uprawnione do bezpłatnego korzystania z rezultatów projektu, w szczególności z raportów, 

opracowań oraz innych materiałów wytworzonych przez Odbiorcę końcowego przy realizacji projektu. 

3. CNK oświadcza, że Fundacja zgodnie z Umową Dotacji ma prawo do udostępniania bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, informacji dotyczących Odbiorcy Końcowego, w zakresie nazwy oraz adresu 

podmiotu będącego Odbiorca Końcowym, przedmiotu oraz celu na który przekazano środki oraz ich 

wysokości, na podstawie niniejszej Umowy, w portalach społecznościowych np.: Facebook, Instagram, 

oraz w materiałach drukowanych dotyczących działalności Fundacji oraz CNK,  z uwzględnieniem 

konieczności działania zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) (zwany dalej 

„RODO”), jeżeli działania Fundacji będą wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych, na co 

Odbiorca Końcowy wyraża zgodę. 



 

4. Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych materiałów 

skutkować będzie uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów za 

niekwalifikowane oraz powstaniem roszczenia o ich zwrot. 

 

 §6 

Zwrot środków finansowych 

1. Przyznane jako Dotacja środki finansowe, określone w § 3 ust.1 Odbiorca końcowy zobowiązany jest 

wykorzystać do dnia zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 16.05.2022 r., o którym mowa w § 1 

ust. 1 Umowy. 

2. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Odbiorca Końcowy zobowiązany jest zwrócić w terminie 

30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, nie później niż do dnia 25 czerwca 2022. 

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy CNK o numerze, PL 94 2490 

0005 0000 4600 8300 3865 prowadzony przez Alior Bank SA. 

 4. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, nalicza się odsetki 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, 

w którym upłynął termin zwrotu, które należy zwrócić na rachunek bankowy CNK, o którym mowa w 

ust 3 powyżej. 

5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na 

rachunek bankowy CNK na zasadach określonych w ust. 1-3. 

6. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia takich 

okoliczności, , na rachunek bankowy wskazany przez CNK w ust 3 powyżej. 

 

§7. 

Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa 

1. Odbiorca Końcowy jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

księgowej i ewidencji księgowej w zakresie otrzymanej Dotacji w konkursie o którym mowa w § 1 

ust. 1., zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. 

U. z 2021 r., poz. 217 w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowej. 

2. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z udziałem w 

Konkursie, w tym dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie otrzymanej Dotacji do dnia 30 

czerwca 2027. 

3. Zgodnie z Umową Dotacji CNK oświadcza, że ma prawo do przeprowadzenia procedur kontrolnych, 

poprzez zwrócenie się do Odbiorcy końcowego o udostępnienie do wglądu faktur, potwierdzających 

wydatki wyszczególnione w sprawozdaniu finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Celem procedur kontrolnych jest weryfikacja wykorzystania Środków Dotacji przekazanych Odbiorcy 



 

Końcowemu w formie Dotacji w ramach Programu, co oznacza jej wykorzystanie zgodnie z 

Regulaminem. 

4. Zgodnie z umową Dotacji CNK oświadcza, że Fundacja, ma prawo do przeprowadzenia kontroli 

Odbiorcy Końcowego oraz posiadanych dokumentów w zakresie wykorzystania Środków Dotacji. 

4. Odbiorca Końcowy oświadcza, że dobrowolnie, na każde żądanie CNK podda się kontroli, o której 

mowa w ust 3 powyżej. 

§ 8. 

Dane osobowe 

1. Strony oświadczają, że w zakresie przetwarzania danych osobowych udostępnionych w związku z 

zawarciem i realizacją Umowy, działają zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.5.2016 r.) (zwany dalej „RODO”) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami są 

uprawnione do udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych: osób kontaktowych, 

upoważnionych do reprezentacji Stron oraz ich pracowników lub innych osób, w tym 

podwykonawców, wykonujących usługi dla lub w imieniu Stron w celu niezbędnym do zawarcia i 

realizacji Umowy. 

2. Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze administratora danych, w rozumieniu art. 

4 pkt 7 RODO, w stosunku do udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych, o których 

mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności mogą to być dane zwykłe, takie jak: imię, nazwisko, adres 

e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, stanowisko. Wzajemne udostępnienie przez Strony 

Umowy ww. danych osobowych nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do wykonania względem osób, o których mowa w ust. 1 

powyżej, których dane osobowe będą udostępniane w celu zawarcia i realizacji Porozumienia, 

obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 ust. 1-3 RODO. 

4. W przypadku, w którym wykonywanie Umowy będzie wiązało się z koniecznością powierzenia do 

przetwarzania przez którąkolwiek ze Stron danych osobowych, których administratorem danych w 

rozumieniu RODO jest druga Strona, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Odbiorca końcowy oświadcza, że otrzymał od CNK informacje, które CNK zobowiązana jest podać 

osobom fizycznym reprezentującym Odbiorcę końcowego oraz osobom wskazanym w Umowie, w 

tym reprezentującym zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO (dalej jako „Obowiązek informacyjny”). 

Aktualny na dzień zawarcia Umowy obowiązek informacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 



 

6. Odbiorca końcowy gwarantuje CNK, że niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy doręczy obowiązek informacyjny osobom 

wskazanym powyżej oraz wszystkim innym osobom, które reprezentują Odbiorcę Końcowego przy 

zawarciu lub wykonywaniu niniejszej Umowy, lub będą w toku realizacji Umowy kontaktować się z 

CNK w imieniu Wykonawcy. 

7. Odbiorca Końcowy gwarantuje CNK, że w przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, doręczenie obowiązku informacyjnego zostanie wykonane przez Odbiorcę 

Końcowego odpowiednio w stosunku do każdej nowo wskazanej osoby.  

 

§ 9 

Przeznaczenie środków 

1. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do dysponowania środkami otrzymanymi w ramach Dotacji  o 

której mowa w ust. 1, wyłącznie na cele określone w §1 ust 3 Umowy. 

2. Odbiorca końcowy oświadcza i zapewnia, że w związku z pochodzeniem środków finansowych, 

przeznaczonych na Dotację:  

a) nie wykorzysta Dotacji na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji 

lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych, 

b) że Dotacja nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie wydatkowana, jako wsparcie finansowe 

wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych Ameryki lub 

przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren, 

c) Dotacja nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana na żaden projekt lub działalność, która 

przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników uznawanych przez prawo międzynarodowe, 

zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o 

Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego 

oznaczonymi obszarami. 

d) Dotacja nie zostanie wykorzystana na wspieranie - w jakiejkolwiek formie - działań prowadzonych 

przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do aktów przemocy lub 

terroryzmu (vide https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.   

 

§ 10 

Dobra wytworzone i/lub nabyte w zakresie otrzymanej Dotacji 

1. Dobra wytworzone i/lub nabyte w toku realizacji Programu ze środków przekazanych w ramach 

Dotacji stanowić będą własność CNK, z zastrzeżeniem postanowienia ust 3 i 4. poniżej. Jeżeli w 

wyniku realizacji umowy, ze środków przekazanych w ramach Dotacji zostaną wytworzone utwory w 



 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , Odbiorca 

końcowy zapewnia poprzez zawarcie z CNK odpowiedniej umowy przeniesienie na rzecz CNK 

autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, stworzonych i/lub nabytych przez Odbiorcę 

Końcowego ze środków przekazanych w ramach Dotacji. 

2. Jeżeli umowa, o której mowa w ust 1 powyżej nie stanowi inaczej, CNK zobowiązuje się do 

nieodpłatnego udostępniania utworów, o których mowa w pkt 1. powyżej, osobom lub podmiotom, 

które wyrażą zainteresowanie nimi, w tym w szczególności publikacji edukacyjnych, informacyjnych 

i innych wydawnictw oraz zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informacji, portalach 

internetowych, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 

4.0 Międzynarodowa; co oznacza możliwość dowolnego wykorzystania tych utworów, w tym ich 

kopiowania, dystrybucji, wyświetlania i użytkowania, pod warunkiem podania autora 

wykorzystywanego utworu (http://creativecommons.org/). Rekomendowana informacja licencyjna: 

[Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie 

niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz 

CNK]. Utwór powstał w ramach Programu [tytuł Programu], realizowanego przez [CNK] przy 

wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne 

wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o 

stosowanej licencji, posiadanych praw oraz o Programie [tytuł Programu]. Treść licencji jest dostępna 

na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl. 

3. Po wygaśnięciu umowy, o której mowa powyżej CNK zobowiązuje się korzystać z dóbr 

wytworzonych i/lub nabytych ze środków przekazanych w ramach Dotacji, w tym z praw 

majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jedynie w celach społecznie użytecznych, 

zgodnych z niniejszą Umową. 

4. CNK zgodnie z zawartą Umowa dotacji, jest zobowiązane do nieodpłatnego przeniesienia na 

wskazany przez Fundację  podmiot (jeżeli taki podmiot zostanie przez Fundacje wskazany), 

przysługujących CNK praw do wytworzonych i/lub nabytych ze Środków Dotacji w tym z przekazanej 

Dotacji, wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności autorskich praw majątkowych, praw 

pokrewnych, licencji, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how, w tym zgromadzonych 

na elektronicznych nośnikach informacji, włączając w to oprogramowanie, portale internetowe, 

domeny, prawa do zamieszczonych na nich informacji, danych i utworów, w zakresie i terminie 

ustalonym przez Fundację,  w przypadku kiedy CNK: 

a)  wykorzysta w całości lub części Środki Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania 

określonych w Umowie procedur, 

b)  nie rozpocznie lub nie zakończy Programu w określonym w Umowie terminie, 

c)  odstąpi od realizacji Programu, 

d)  przekaże Środki Dotacji osobie trzeciej niezgodnie z Umową, 

e)  straci wiarygodność i/lub zdolność do realizowania Programu, 



 

f)  w jakikolwiek inny sposób naruszy warunki Umowy. 

5. Odbiorca Końcowy oświadcza, że za dobra nabyte oraz wytworzone ze środków przekazanych jako 

Dotacja,  odpowiada jak za własne oraz że będzie je użytkował z należytą dbałością  

 

§11. 

Odstąpienie od umowy  

1. CNK oraz Odbiorca końcowy mogą odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku 

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy z przyczyn od nich niezależnych, , 

składając stosowne oświadczenie na piśmie. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia 

kiedy Strona dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.  

2. W przypadku niewywiązania się przez Odbiorcę końcowego z postanowień umowy po przekazaniu 

przez CNK dotacji, CNK przysługuje kara umowna w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust. 1, 

za każdy taki przypadek. Odbiorca końcowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 

dni od daty otrzymania żądania zapłaty od CNK. 

3. Niezależnie od odpowiedzialności Odbiorcy końcowego określonej w ust 3 powyżej, CNK przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

 

§12. 

Rozwiązanie umowy 

 

1. CNK może rozwiązać umowę z Odbiorcą końcowym, ze skutkiem natychmiastowym w 

szczególności, gdy: 

1)  doszło do wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)  zgłoszenie do Konkursu było nieważne lub została złożona przez osoby lub podmioty do tego 

nieuprawnione. 

3)  doszło do nienależytego wykonywania umowy, niezgodnego z zakresem realizowanego 

projektu;  

4)  doszło do nieprzedłożenia przez Odbiorcę końcowego  dokumentacji finansowo- księgowej, na 

zasadach określonych w § 7 Umowy;  

5)  Odbiorca końcowy odmówił poddania się  kontroli albo nie usunął w terminie określonym przez 

CNK lub Fundację, stwierdzonych nieprawidłowości; 

6)  doszło do przekazania przez Odbiorcę końcowego części lub całości dotacji osobie trzeciej; 

2. CNK, rozwiązując umowę, określi: kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji; termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku 

bankowego, na który należy dokonać wpłaty.  



 

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi, od 

kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 

następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust. 2. 

 

§13. Siła wyższa 

1. Umowa może być rozwiązana w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, przez co należy zrozumieć przypadki siły wyższej. Siła wyższa obejmuje w 

szczególności takie zdarzenia jak klęski naturalne, w tym między innymi trzęsienia ziemi, pożary, 

powodzie, epidemie, katastrofy budowlane, działania osób trzecich, w tym organów państwowych albo 

samorządowych. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która 

się na nie powołuje. które uniemożliwiają wykonanie umowy.  

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, skutki finansowe i obowiązek 

zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole. 

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony CNK jest Pan/i Zuzanna Michalska. 

2. Osoba odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Odbiorcy Końcowego jest Pan/i 

…………………. 

3. Wszelka korespondencja oraz zawiadomienia Stron będą wykonywane na następujące adresy: 

1) dla CNK: e-mail: Zuzanna.michalska@kopernik.org.pl 

2) dla…………………: e-mail: ……………….. 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 1-3 powyżej nie wymaga zmiany Umowy  

i staje się skuteczna z chwilą powiadomienia o zmianie drugiej Strony. 

5. Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

CNK. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Ilekroć w Umowie jest mowa o trybie roboczym, Strony rozumieją przez to korespondencję 

dokonywaną drogę elektroniczną na adresy e-maila wskazane w Umowie. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

10. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny 



 

Załącznik nr 2 – Regulamin konkursu 

Załącznik nr 3 – Logo CNK 

Załącznik nr 4 – Logo Fundacji 

 

 

 

 

CNK……………………………………. …………………Odbiorca Końcowy……………………… 


