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Zał�cznik nr 1 Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej na rzecz realizacji 
Projektu

- WZÓR -  
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu 

«nazwa Projektu» 
*

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu …………………… w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umow�”, 

zawarta na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712, z pó��. zm.) w dniu......................................................mi�dzy:

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

Nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) 
z siedzib� w .............................................................................................................................................. 

Adres siedziby 

reprezentowan� przez ....................................................................................................................... 

                Imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi���cych (reprezentacji) 

zwanym dalej Liderem Partnerstwa 

a

:................................................................................................................................................... 

Nazwa instytucji lub organizacji (partner) 

z siedzib� w .............................................................................................................................................. 

Adres siedziby 

reprezentowan� przez ............................................................................................................................ 

               Imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi���cych (reprezentacji) 
zwan� dalej Partnerem nr 1 

a

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

Nazwa instytucji lub organizacji (partner) 

z siedzib� w .............................................................................................................................................. 

Adres siedziby 

reprezentowan� przez ...................................................................................................................... 

               Imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi���cych (reprezentacji) 
zwan� dalej Partnerem nr 2 

a

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

Nazwa instytucji lub organizacji 
z siedzib� w ............................................................................................................................................. 

Adres siedziby 
reprezentowan� przez ............................................................................................................................ 

               Imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi���cych (reprezentacji) 
zwan� dalej Partnerem nr 3 

                                                
*
 Wzór umowy partnerskiej stanowi wspólne wymagane minimum dla wszystkich Partnerstw; umowa mo�e by� rozszerzona o 
dodatkowe zapisy.
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§ 1.  

Zakres umowy 

1. Ustanawia si� partnerstwo na rzecz realizacji Projektu « tytuł Projektu», realizowanego w ramach 

Priorytetu........................................ Działania......................Poddziałania…..................... Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Strony umowy stwierdzaj� zgodnie, �e wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostało utworzone w celu 

realizacji Projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie o numerze KSI……….  

3. Umowa okre�la zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Partnerstwa i 

Partnerów oraz współpracy mi�dzy Partnerami przy realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1.  

4. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku i dotyczy realizacji 

zada� w ramach Projektu.  

§ 2.  

Odpowiedzialno�� Partnerów 

Strony umowy ponosz� odpowiedzialno�� za prawidłow� realizacj� umowy o dofinansowanie 

Projektu, która zostanie zawarta przez Lidera Partnerstwa z Instytucj� Po�rednicz�c� / Instytucj�
Wdra�aj�c� (Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia)

22
. 

§ 3.  

Zakres odpowiedzialno�ci Lidera 

1. Strony stwierdzaj� zgodnie, �e ............................................................................................   [Nazwa 

instytucji lub organizacji pełni�cej funkcj� Lidera Partnerstwa] pełni funkcj� Lidera Partnerstwa 

odpowiedzialnego za: 

1) reprezentowanie Partnerów przed Instytucj� Po�rednicz�c� / Instytucj� Wdr��aj�c�
(Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia); 

2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowo�ci działa� Partnerów 

przy realizacji zada�, zawartych w Projekcie; 

3) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zada�, na zasadach 

okre�lonych w niniejszej umowie; 

4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zada�; 

5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami, oraz Instytucj� Po�rednicz�c� / 
Instytucj� Wdra�aj�c� (Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia); 

6) zapewnienie prawidłowo�ci operacji finansowych, w szczególno�ci poprzez wdro�enie 

systemu zarz�dzania i kontroli finansowej Projektu; 

7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacj� dokumentacji zwi�zanej z realizacj� zada�
Partnerstwa; 

8) przedkładanie wniosków o płatno�� do Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej 

(Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia) celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz 

otrzymania �rodków na dofinansowanie zada� Lidera Partnerstwa i Partnerów; 

9) gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji 

Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia); 

                                                
22

 Niepotrzebne skre�li�. 
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10) informowanie Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II 

stopnia) o problemach w realizacji Projektu; 

11) prowadzenie rejestru udzielanej w ramach Partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby 

monitorowania i kontroli zgodno�ci z zasadami pomocy publicznej. 

12) Koordynacj� działa� partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów. 

2. Partnerzy upowa�niaj� Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich 

w działaniach zwi�zanych z realizacj� Projektu w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz 

umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucj� Po�rednicz�c� / Instytucj� Wdra�aj�c� (Instytucj�
Po�rednicz�c� II stopnia). Zakres upowa�nienia został okre�lony w Pełnomocnictwach dla Lidera 

Partnerstwa do reprezentowania Partnerów stanowi�cych zał�cznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Lider Partnerstwa nie mo�e bez uzyskania uprzedniej zgody Grupy Steruj�cej, akceptowa� lub 

przedstawia� propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji. 

§ 4. 

Zakres zada� Partnerów 

1. Wskazani poni�ej sygnatariusze umowy pełni� funkcj� Partnerów Projektu. Oznacza to, �e 

wszyscy Partnerzy s� współrealizuj�cymi Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

odpowiedzialnymi za realizacj� jednego lub kilku zada� okre�lonych w Projekcie. 

2. Strony ustalaj� nast�puj�cy podział zada� mi�dzy Partnerami : 

1) .................................................................................................................................... 

nazwa instytucji lub organizacji pełni�cej funkcj� Lidera Partnerstwa 

jest odpowiedzialna za realizacj� nast�puj�cych zada� okre�lonych w Projekcie 

a)...................................................................................................................................; 

tytuł lub nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

b)..................................................................................................................................; 

tytuł lub nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

2) .................................................................................................................................... 

nazwa instytucji lub organizacji – Partnera nr 1 

jest odpowiedzialna za realizacj� nast�puj�cych zada� okre�lonych w Projekcie: 

a)..................................................................................................................................; 

tytuł lub nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

b).................................................................................................................................; 

tytuł lub nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

3) .................................................................................................................................... 

nazwa instytucji lub organizacji – Partnera nr 3 

jest odpowiedzialna za realizacj� nast�puj�cych zada� w Projekcie: 

a)...............................................................................................................................; 

tytuł lub nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

b)...............................................................................................................................; 

tytuł lub nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
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3. Lider Partnerstwa i Partnerzy wykonuj� samodzielnie przyj�te na siebie zadania. Zlecanie cz��ci 

zada� podmiotom nie b�d�cym stron� umowy, zwanym dalej wykonawcami, mo�e dotyczy�
jedynie cz��ci zadania powierzonego Partnerowi zgodnie z ust. 2, która nie mo�e by� wykonana 

bezpo�rednio przez Partnera lub w ramach współpracy mi�dzy Partnerami.  

4. Wykonanie cz��ci zadania przez wykonawc� wymaga uprzedniej zgody Lidera Partnerstwa 

wyra�onej na pi�mie na zasadach okre�lonych w projekcie.  

5. Partnerzy zapewniaj�, �e wykonawcy b�d� przestrzega� postanowie� umowy oraz odpowiadaj�
przed Liderem Partnerstwa za wszelkie działania lub zaniechania wykonawcy jak za swoje 

działania lub zaniechania.  

6. Zmiany w przydziale zada� do wykonania lub w zakresie i sposobie wykonywania powierzonego 

Partnerowi zadania wymaga jego zgody, wyra�onej na pi�mie. 

§ 5. 

Obowi�zki Partnerów  

1. Strony umowy zobowi�zane s� do : 

1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa maj�cych na celu realizacj�
Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

2) informowania celem uzyskania akceptacji Lidera Partnerstwa o planowanych zmianach w 

zadaniach partnera realizowanych w ramach Projektu;

3) stosowania przyj�tego systemu przepływu informacji i komunikacji mi�dzy Partnerami; 

4) udzielania na wniosek Grupy Steruj�cej informacji i wyja�nie� co do zada� realizowanych w 

ramach Projektu, w terminie i formie umo�liwiaj�cej Liderowi Partnerstwa wywi�zanie si� z 

jego obowi�zków informacyjnych wzgl�dem Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji 

Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia); 

5) niezwłocznego informowania Grupy Steruj�cej o przeszkodach przy realizacji zada�, w tym 

o ryzyku zaprzestania realizacji zada�;  

6) informowania Grupy Steruj�cej o udziale Partnera w innych projektach finansowanych z 

funduszy strukturalnych, w tym informowania o wysoko�ci �rodków przyznanych 

Partnerowi lub uczestnikom Projektu, które kwalifikuj� si� do pomocy publicznej; 

7) poddania si� kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zada� w Projekcie realizowanej 

przez Lidera Partnerstwa, Instytucj� Po�rednicz�c� / Instytucj� Wdra�aj�c� (Instytucj�
Po�rednicz�c� II stopnia) oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym: 

a) wgl�d w dokumenty, w tym dokumenty ksi�gowe, zwi�zane z realizacj� zada�
bezpo�rednio przez strony umowy lub wykonawców;  

b) umo�liwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynno�ci kontrolnych, w tym 

dost�pu do swojej siedziby i miejsca realizacji zada� bezpo�rednio przez strony umowy 

lub wykonawców; 

c) informowania uczestników Projektu o obowi�zku poddania si� czynno�ciom kontrolnym. 

8) udost�pniania ka�dorazowo na wniosek Lidera Partnerstwa lub uprawnionych podmiotów 

dokumentów lub informacji umo�liwiaj�cych dokonanie oceny wpływu realizowanych 

zada� w odniesieniu do celów Projektu i celów Programu; 

9) wykorzystania �rodków finansowych wył�cznie na realizacj� zada� powierzonych na mocy 

niniejszej umowy; 

10) informowania uczestników Projektu o pochodzeniu �rodków przeznaczonych na realizacj�
zada� powierzonych na mocy umowy; 



33

11) umieszczania logo EFS, PO KL i symbolu UE na materiałach promocyjnych, edukacyjnych, 

informacyjnych i szkoleniowych zwi�zanych z realizacj� zadania powierzonego na mocy 

umowy zgodnie z zasadami okre�lonymi w niniejszej umowie;  

12) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez 

Lidera Partnerstwa; 

13) prowadzenia wyodr�bnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z 

zasadami okre�lonymi w programie, tak aby mo�liwa była identyfikacja poszczególnych 

operacji zwi�zanych z Projektem; 

14) wydatkowania �rodków zgodnie z przepisami prawa zamówie� publicznych lub zasad�
konkurencyjno�ci zawart� w umowie o dofinansowanie Projektu, o ile zasada ta ma 

zastosowanie do Partnerów i Lidera Partnerstwa; 

15) otwarcia wyodr�bnionego rachunku bankowego na �rodki otrzymane w formie 

zaliczki/refundacji
23

 w ramach Projektu; 

16) przedstawiania Liderowi informacji finansowych i sprawozdawczych w terminach i formie 

umo�liwiaj�cej przygotowanie wniosków o płatno�� wymaganych w umowie o 

dofinansowanie Projektu; 

17) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu w terminach okre�lonych w umowie. 

§ 6.  

Personel Partnerstwa  

1. Strony umowy zapewni� w realizacji zada� wynikaj�cych z umowy udział personelu o 

odpowiednich kwalifikacjach. Zmiana składu personelu wymaga udzielonej na pi�mie zgody 

Grupy Steruj�cej. 

2. Odmowa wyra�enia zgody na zmian� składu personelu Partnerstwa udzielana jest na pi�mie i 

wymaga uzasadnienia. 

3. W przypadku konieczno�ci dokonania zmian w składzie personelu Partnerstwa, strony umowy 

zobowi�zuj� si� do zast�pienia członka Personelu przez osob� o takich samych lub wy�szych 

kwalifikacjach. 

4. Je�eli wobec członka personelu postawiono zarzuty popełnienia przest�pstwa, wszcz�to 

post�powanie dyscyplinarne lub przedsi�wzi�to inne podobne procedury, Partner, który podj�ł o 

tym wiadomo�� zawiadomi niezwłocznie na pi�mie Lidera Partnerstwa. W przypadku powzi�cia  

przez Lidera decyzji/��dania o jego usuni�ciu, zast�pi członka personelu inn� osob� z 

uwzgl�dnieniem ust. 3. 

5. Zwi�kszone koszty realizacji zada� wynikaj�cych z umowy zwi�zane z ewentualnymi sporami 

dotycz�cymi bezpo�rednio lub po�rednio zmiany personelu Partnerstwa nie stanowi� kosztów 

kwalifikowalnych Projektu. 

§ 7.  

Organizacja wewn�trzna Partnerstwa 

1. W celu prawidłowego zarz�dzania Partnerstwem oraz zapewnienia podej�cia partnerskiego w 

realizacji wskazanego wy�ej Projektu, strony ustalaj� nast�puj�cy system organizacji 

wewn�trznej Partnerstwa: 

                                                
23

 W przypadku otrzymywania �rodków w formie zaliczki partner ma obowi�zek otwarcia wyodr�bnionego 

rachunku bankowego. 
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.............................................................................................................................................................

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

............................................................................................................. (w tym ust�pie §7 nale�y 
opisa� przyj�te w ramach Partnerstwa rozwi�zania dotycz�ce organizacji wewn�trznej 
Partnerstwa. Opis ten powinien zawiera� co najmniej wskazanie: struktury organizacyjnej 

Projektu,; informacje na temat Grupy Steruj�cej (nazwa, skład, rola i zadania, cz�stotliwo��
spotka�, sposób podejmowania decyzji, sposób dokumentowania posiedze� i podejmowanych 

decyzji); postanowienia dodatkowe (dotyczy Partnerstw wprowadzaj�cych dodatkowe 
rozwi�zania w zakresie organizacji wewn�trznej Partnerstwa, np. dodatkowe ciało doradcze lub 

rola i zadania Sekretariatu). 

2. W celu usprawnienia zarz�dzania Partnerstwem, strony ustalaj� nast�puj�ce sposoby odno�nie 

rozwi�zywania kwestii dotycz�cych podejmowania decyzji:

1) …………………………………………………………………………………………. 

zasady zarz�dzania ryzykiem w Partnerstwie 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

zasady rozwi�zywania konfliktów

3. Strony umowy przyjmuj� nast�puj�cy system przepływu informacji i komunikacji w ramach 

Partnerstwa: 

1) ............................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................... 

4. Strony umowy przyjmuj� nast�puj�cy sposób oceny realizacji Projektu: 

1) ocena realizacji Projektu zostanie przeprowadzona............................................. 

     ..........................................................................................................................................; 

nazwa podmiotu zewn�trznego lub Partnera/Partnerów odpowiedzialnych za ocen� Projektu lub 

opis procedur, które zostan� zastosowane przy wyborze podmiotu zewn�trznego 

2) zadania do realizacji w ramach oceny Projektu obejmuj�: 
    a)........................................................................................................................................; 

    b)........................................................................................................................................; 

    c).......................................................................................................................................... 

5. Strony przyjmuj� nast�puj�cy system zapewnienia równo�ci szans, w tym równo�ci płci oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach Partnerstwa 

1) ............................................................................................................................... 

sposób rekrutacji Personelu Partnerstwa) 

2) ................................................................................................................................... 

system wynagrodze� i awansów w Partnerstwie 

3) ..................................................................................................................................... 

zapewnienie mo�liwo�ci godzenia �ycia zawodowego i rodzinnego w ramach Partnerstwa 

4) ....................................................................................................................................... 

sposób monitorowania i ewaluacji polityki równych szans w ramach Partnerstwa  

6. Strony przyjmuj� nast�puj�cy system wewn�trznej kontroli finansowej w ramach Partnerstwa: 

1)..........................................................................................................................................; 

2)...........................................................................................................................................
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§ 8. 

Zagadnienia finansowe 

1. �rodki finansowe przekazywane Partnerom przez Lidera Partnerstwa stanowi� finansowanie 

kosztów ponoszonych przez Partnerów w zwi�zku z wykonaniem zada� okre�lonych w niniejszej 

umowie, a nie �wiadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa.  

2. Strony uzgadniaj� nast�puj�cy podział �rodków finansowych na realizacj� Projektu w ramach 

kwoty dofinansowania Projektu w ł�cznej kwocie nie wi�kszej ni� ... PLN i stanowi�cej nie 

wi�cej ni� … % wydatków kwalifikowalnych Projektu:  

1) na realizacj� zadania/zada� Lidera Partnerstwa w ł�cznej kwocie nie wi�kszej ni�..... PLN; 

2) na realizacj� zadania/zada� Partnera nr 1 w ł�cznej kwocie nie wi�kszej ni�.... PLN; 

3) na realizacj� zadania/zada� Partnera nr 2 w ł�cznej kwocie nie wi�kszej ni� .... PLN; 

4) na realizacj� zadania/zada� Partnera nr 3 w ł�cznej kwocie nie wi�kszej ni�.... PLN. 

3. Bud�et Lidera Partnerstwa i Partnerów w ramach Projektu, uwzgl�dniaj�cy podział �rodków 

finansowych na realizacj� zada� powierzonych Liderowi Partnerstwa i poszczególnym 

Partnerom, stanowi zał�cznik nr 2 do umowy.  

4. Strony zobowi�zuj� si� do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysoko�ci� wskazan� w 

zał�czniku, o którym mowa w ust. 3. W przypadku niewniesienia wkładu własnego we wskazanej 

wysoko�ci, kwota dofinansowania, o której mowa w ust 2, mo�e zosta� proporcjonalnie 

obni�ona
24

. 

5. Lider Partnerstwa przekazuje Partnerom �rodki na finansowanie kosztów realizacji zada�, o 

których mowa w § 4, w formie zaliczki / refundacji poniesionych wydatków.  

6. W przypadku gdy �rodki przekazywane s� Partnerowi w formie zaliczki, �rodki przekazywane s�
na nast�puj�cy wyodr�bniony rachunek bankowy .......................................... 

......................................
25

. Odsetki bankowe od �rodków na wyodr�bnionym rachunku Partnera 

stanowi� dochód bud�etu pa�stwa i podlegaj� zwrotowi.  

7. �rodki na finansowanie kosztów realizacji zada� przekazywane s� zgodnie z harmonogramem 

płatno�ci stanowi�cym zał�cznik nr 3 do niniejszej umowy. Aktualizacja harmonogramu nie 

wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 

8. Przy wydatkowaniu �rodków w ramach Projektu, strony umowy stosuj� si� do aktualnych 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki.  

9. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest Partnerom w wysoko�ci i terminie okre�lonym 

w harmonogramie płatno�ci, o którym mowa w ust. 7, pod warunkiem wniesienia przez danego 

Partnera zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15.  

10. Strony ustalaj� nast�puj�ce warunki przekazania kolejnych transz �rodków, o których mowa w 

ust. 5: 

1) zło�enie przez Partnerów do Lidera Partnerstwa zestawie� poniesionych wydatków zgodnie 

z wzorem stanowi�cym zał�cznik nr 4 do niniejszej umowy oraz wyci�gów bankowych 

rachunku, o którym mowa w ust. 6, w terminie do … dnia od zako�czenia okresu 

rozliczeniowego, na podstawie których Lider Partnerstwa składa wniosek o płatno�� do 

Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia); 

2) zło�enie informacji o wszystkich uczestnikach zadania/zada� realizowanego/nych przez 

Partnera; 

                                                
24

 Zapis dotyczy wył�cznie przypadku, gdy w ramach projektu wnoszony jest wkład własny przez Lidera 

Partnerstwa oraz Partnerów. 
25

 Nale�y odpowiednio zmieni� w zale�no�ci od ilo�ci partnerów otrzymuj�cych �rodki w formie zaliczki. 
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3) zatwierdzenie zestawienia, o którym mowa w pkt 1, przez Lidera Partnerstwa; 

4) dost�pno�� �rodków na wyodr�bnionym rachunku bankowym Projektu Lidera. 

11. Na postawie zatwierdzonych zestawie�, o których mowa w ust. 10 pkt 1, Lider Partnerstwa 

wyst�puje do Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II 

stopnia) z wnioskiem o płatno�� celem otrzymania �rodków na dofinansowanie Projektu.  W 

przypadku w�tpliwo�ci ze strony Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji 

Po�rednicz�cej II stopnia) do dokumentów Partnerów, udzielaj� oni – za po�rednictwem Lidera 

Partnerstwa – odpowiednich wyja�nie� umo�liwiaj�cych zatwierdzenie wydatków w ramach 

danego wniosku o płatno��.  

12. Lider Partnerstwa przekazuje płatno�ci Partnerom w terminie nie dłu�szym ni� 10 dni roboczych 

od otrzymania �rodków na rachunek wyodr�bniony projektu wynikaj�cych z zatwierdzenia przez 

Instytucj� Po�rednicz�c� / Instytucj� Wdra�aj�c� (Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia), wniosku o 

płatno��, o którym mowa w ust. 11.  

13. Wszystkie płatno�ci dokonywane w zwi�zku z realizacji Projektu pomi�dzy Liderem Partnerstwa 

lub pomi�dzy Partnerami, s� dokonywane za po�rednictwem wyodr�bnionych dla Projektu 

rachunków bankowych, pod rygorem nie uznania wydatków za kwalifikowalne. 

14. Lider Partnerstwa mo�e wstrzyma� przekazywanie płatno�ci na rzecz Partnera w przypadku 

stwierdzenia lub powzi�cia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidłowo�ci w 

realizowaniu postanowie� niniejszej umowy lub w realizacji zada�, w szczególno�ci w przypadku 

nieterminowego realizowania zada�, utrudniania kontroli realizacji zada�, dokumentowania 

realizacji zada� niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub na wniosek instytucji 

kontrolnych. 

15. Strony postanawiaj�, �e zabezpieczenie prawidłowej realizacji niniejszej umowy jest ustanawiane 

przez Lidera partnerstwa oraz Partnerów, w cz��ci, w jakiej odpowiadaj� za realizacj� Projektu
26

.  

16. Strony zobowi�zane s� do ujawniania wszelkich przychodów, które powstaj� w zwi�zku z 

realizacj� Projektu.  

17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania �rodków przez Partnerów Projektu, 

�rodki podlegaj� zwrotowi wraz z odsetkami w wysoko�ci okre�lonej jak dla zaległo�ci 

podatkowych.  

18. Partner ma obowi�zek zachowania zasady trwało�ci projektu, o której mowa w art. 57 

rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj�cego przepisy ogólne 

dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójno�ci i uchylaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1260/1999. Partner 

ma obowi�zek zachowania trwało�ci rezultatów zgodnie z Projektem. 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych 

1. Lider Partnerstwa powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz 

Instytucji Zarz�dzaj�cej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne je�eli osoba, której dane dotycz� wyrazi 

zgod� na ich przetwarzanie. Niewyra�enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

równoznaczne z brakiem mo�liwo�ci udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Lidera Partnerstwa 

przekazuje wzór o�wiadczenia o wyra�eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

O�wiadczenia przechowuje Partner w swojej siedzibie. 

                                                
26

 Nie dotyczy partnerów b�d�cych jednostkami sektora finansów publicznych. Nale�y dostosowa� do 

uregulowa� przyj�tych w ramach danego partnerstwa. Nale�y równie� wskaza� formy zabezpieczenia 

składanego przez poszczególne podmioty oraz termin, na jaki zabezpieczenie jest ustanawiane. 
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3. Partner mo�e powierzy� przetwarzanie danych osobowych podmiotom uczestnicz�cym 

w udzieleniu wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczo�ci 

w ramach Projektu jedynie wyj�tkowo, za pisemn� zgod� Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji 

Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia) i pod warunkiem, �e Partner zawrze z 

podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umow� powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. 

4. Partner mo�e umocowa� podmioty, o których mowa w ust. 3, do wydawania ich pracownikom 

upowa�nie� do przetwarzania danych osobowych. 

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Partnerowi nast�puje wył�cznie w celu wykonania 

niniejszej umowy i w zakresie okre�lonym w ust. 6. 

6. Lider Partnerstwa przekazuje Partnerowi zakres danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania.   

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Partner przestrzega zasad wskazanych w niniejszym 

paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, 

Nr 101, poz. 926, z pó�n. zm.) oraz w rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada�
urz�dzenia i systemy informatyczne słu��ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024). 

8. Partner, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie 

informatycznym, zobowi�zuje si� do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem 

Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Lider Partnerstwa przekazuje 

Partnerowi. 

9. W stosunkach pomi�dzy Liderem Partnerstwa a Partnerem, w tym w celu ustalenia zakresu 

ewentualnych roszcze� regresowych, wszelk� odpowiedzialno��, tak wobec osób trzecich, jak i 

wobec Lidera Partnerstwa, za szkody wynikaj�ce z wykorzystania przez Partnera systemu 

informatycznego innego ni� Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 

2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem 

Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w cało�ci Partner. 

10. Partner przed rozpocz�ciem przetwarzania danych osobowych podejmie �rodki zabezpieczaj�ce 

zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy, o której mowa w ust. 7 oraz 

w rozporz�dzeniu, o którym mowa w ust. 7. 

11. Do przetwarzania danych osobowych mog� by� dopuszczeni jedynie pracownicy Partnera oraz 

pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 3, posiadaj�cy imienne upowa�nienie do 

przetwarzania danych osobowych. Lider Partnerstwa zobowi�zuje si� do przekazania wzoru 

upowa�nienia do przetwarzania danych osobowych. 

12. Partner prowadzi ewidencj� pracowników upowa�nionych do przetwarzania danych osobowych 

w zwi�zku z wykonywaniem umowy.  

13. Partner jest zobowi�zany do podj�cia wszelkich kroków słu��cych zachowaniu danych 

osobowych w tajemnicy przez pracowników maj�cych do nich dost�p.. 

14. Partner niezwłocznie informuje Lidera Partnerstwa o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewła�ciwym 

u�yciu; 

2) wszelkich czynno�ciach z własnym udziałem w sprawach dotycz�cych ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególno�ci przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, urz�dami pa�stwowymi, policj� lub przed s�dem. 
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15. Partner zobowi�zuje si� do udzielenia Liderowi Partnerstwa, na ka�de jego ��danie, informacji na 

temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególno�ci niezwłocznego 

przekazywania informacji o ka�dym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników 

obowi�zków dotycz�cych ochrony danych osobowych. 

16. Partner umo�liwi Liderowi Partnerstwa, Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej 

(Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia), Instytucji Zarz�dzaj�cej lub podmiotom przez nie 

upowa�nionym, w miejscach, w których s� przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 

kontroli zgodno�ci z ustaw�, o której mowa w ust. 7 i rozporz�dzeniem, o którym mowa w ust. 7,  

oraz z niniejsz� umow� przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o 

zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by� przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 

najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpocz�ciem kontroli. 

17. W przypadku powzi�cia przez Lidera Partnerstwa, Instytucj� Po�rednicz�c� / Instytucj�
Wdra�aj�c� (Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia) lub Instytucj� Zarz�dzaj�c� wiadomo�ci o 

ra��cym naruszeniu przez Partnera zobowi�za� wynikaj�cych z ustawy, o której mowa w ust. 7, 

rozporz�dzenia, o którym mowa w ust. 7, lub niniejszej umowy, Partner umo�liwi Instytucji 

Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia) lub Instytucji 

Zarz�dzaj�cej dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 16. 

18. Kontrolerzy Lidera Partnerstwa, Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji 

Po�rednicz�cej II stopnia), Instytucji Zarz�dzaj�cej lub podmiotów przez nie upowa�nionych 

maj� w szczególno�ci prawo: 

1) wst�pu, w godzinach pracy Partnera, za okazaniem imiennego upowa�nienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym s� przetwarzane powierzone dane osobowe poza 

zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezb�dnych bada� lub innych czynno�ci 

kontrolnych w celu oceny zgodno�ci przetwarzania danych osobowych z ustaw�, 
rozporz�dzeniem oraz niniejsz� umow�; 

2) ��da� zło�enia pisemnych lub ustnych wyja�nie� oraz wzywa� i przesłuchiwa� pracowników 

w zakresie niezb�dnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wgl�du do wszelkich dokumentów i wszelkich danych maj�cych bezpo�redni zwi�zek 

z przedmiotem kontroli oraz sporz�dzania ich kopii; 

4) przeprowadzania ogl�dzin urz�dze�, no�ników oraz systemu informatycznego słu��cego do 

przetwarzania danych osobowych. 

19. Partner jest zobowi�zany do zastosowania si� do zalece� dotycz�cych poprawy jako�ci 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporz�dzonych w wyniku 

kontroli przeprowadzonych przez Lidera Partnerstwa, Instytucj� Po�rednicz�c� / Instytucj�
Wdra�aj�c� (Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia), Instytucj� Zarz�dzaj�c� lub przez podmioty 

przez nie upowa�nione albo przez inne instytucje upowa�nione do kontroli na podstawie 

odr�bnych przepisów.

§ 10. 

Obowi�zki informacyjne 

1. Lider Partnerstwa udost�pnia Partnerowi obowi�zuj�ce logotypy do oznaczania Projektu.  

2. Partner zobowi�zuje si� do umieszczania obowi�zuj�cych logotypów na dokumentach 

dotycz�cych Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i 

edukacyjnych dotycz�cych zada� realizowanych w ramach Projektu oraz sprz�cie finansowanym 

w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 3. 

3. Partner o�wiadcza, �e zapoznał si� z tre�ci� Wytycznych dotycz�cych oznaczania projektów w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone s� na stronie internetowej 
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Instytucji Po�rednicz�cej / Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia): [adres 
strony internetowej] oraz zobowi�zuje si� podczas realizacji zada� w ramach Projektu 

przestrzega� okre�lonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.: 

a)    oznaczenia pomieszcze�, w których prowadzone s� zadania w ramach Projektu,  

b) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze �rodków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

c) informowania instytucji współpracuj�cych i społecze�stwa o fakcie współfinansowania 

Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osi�gni�tych rezultatach Projektu. 

4.  Partner zobowi�zuje si� do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów 

udost�pnianych przez Lidera Partnerstwa zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 3. 

5. Partner udost�pnia Liderowi Partnerstwa na potrzeby informacji i promocji Europejskiego 

Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewył�cznej, obejmuj�cej prawo do 

korzystania z utworów w postaci: materiałów zdj�ciowych, materiałów audio-wizualnych oraz 

prezentacji dotycz�cych Projektu. 

§ 11. 

Obowi�zki w zakresie przechowywania dokumentacji 

1. Beneficjent zobowi�zuje si� do przechowywania dokumentacji zwi�zanej z realizacj� Projektu  

do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniaj�cy dost�pno��, poufno�� i bezpiecze�stwo, z 

zastrze�eniem ust. 4, oraz do informowania Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II 

stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów zwi�zanych z realizowanym Projektem. 

2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 

zaprzestania przez Beneficjenta działalno�ci przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent 

zobowi�zuje si� pisemnie poinformowa� Instytucj� Wdra�aj�c� (Instytucj� Po�rednicz�c� II 

stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów zwi�zanych z realizowanym Projektem. Informacja 

ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. W przypadku konieczno�ci przedłu�enia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Wdra�aj�ca 

(Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia) powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem 

terminu okre�lonego w ust. 1 i 4. 

4. Dokumenty dotycz�ce pomocy publicznej udzielanej przedsi�biorcom Beneficjent zobowi�zuje 

si� przechowywa� przez 10 lat, licz�c od dnia jej przyznania, w sposób zapewniaj�cy poufno�� i 
bezpiecze�stwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej. 

§ 12. 

Odpowiedzialno�� cywilna stron 

1. Strony umowy ustalaj� zgodnie, �e nie b�d� ro�ci� sobie prawa do odszkodowania za szkody 

poniesione przez strony lub ich personel powstałe na skutek czynno�ci zwi�zanych z realizacj�
umowy, z wyj�tkiem szkód powstałych w wyniku winy umy�lnej. 

2. Strony umowy ponosz� wył�czn� odpowiedzialno�� za wszystkie czynno�ci zwi�zane z realizacj�
powierzonego/ych im zadania/zada� wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialno�� za straty przez 

nie poniesione w zwi�zku z realizacj� zadania/zada� lub w zwi�zku z odst�pieniem stron od 

umowy.  
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§ 13. 

Zmiany w umowie 

1. Strony umowy mog� zgłasza� propozycje zmian umowy z zastrze�eniem ust. 2 - 4. 

2. Zmiany w umowie, w tym zał�czników do umowy, mog� nast�pi� wył�cznie po ich uprzednim 

zaakceptowaniu przez Grup� Steruj�c�. 

3. Zmiany w umowie skutkuj�ce konieczno�ci� wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie 

Projektu, w tym zał�czników do umowy o dofinansowanie Projektu mog� zosta� wprowadzone 

wył�cznie w terminie umo�liwiaj�cym Liderowi Partnerstwa zachowanie terminów dokonywania 

zmian okre�lonych w umowie o dofinansowanie Projektu i wymagaj� zaakceptowania przez Grup�
Steruj�c�.

Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mog� by� niezgodne z postanowieniami umowy o 

dofinansowanie. 

§ 14. 

Okres obowi�zywania umowy 

Umowa wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 

§ 15. 

Rozwi�zanie umowy 

1. Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem okre�lonym w umowie o dofinansowanie w 

nast�puj�cych przypadkach: 

1) na podstawie porozumienia stron, w przypadku wyst�pienia okoliczno�ci 

uniemo�liwiaj�cych dalsze wykonywanie zobowi�za� wynikaj�cych z umowy; 

2) w przypadku nie uzyskania dofinansowania projektu; 

3) w razie rozwi�zania umowy o dofinansowanie Projektu przez Instytucj� Po�rednicz�c� /  

Instytucj� Wdr��aj�c� (Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia); 

2. Partnerzy mog�, na uzasadniony wniosek Grupy Steruj�cej, wypowiedzie� umow� jednemu lub 

wi�kszej ilo�ci Partnerów w przypadku ra��cego naruszenia obowi�zków Partnera wynikaj�cych 

z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu. Strony umowy zobowi�zuj� si� do podj�cia 

negocjacji maj�cych na celu zapewnienie prawidłowej realizacji Projektu, w tym kontynuacji 

zadania powierzonego Partnerowi, z którym strony rozwi�zały umow�. (w tym ust�pie istnieje 
mo�liwo�� wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkuj�cych rozwi�zaniem umowy). 

3. Partnerzy działaj�c jednomy�lnie mog� wypowiedzie� umow� Liderowi Partnerstwa w 

przypadku ra��cego naruszenia przez Lidera Partnerstwa obowi�zków wynikaj�cych z umowy 

lub umowy o dofinansowanie Projektu (w tym ust�pie istnieje mo�liwo�� wskazania katalogu 
konkretnych przypadków skutkuj�cych rozwi�zaniem umowy z Liderem).

§ 16. 

Post�powanie w sprawach spornych 

1. Spory mog�ce wynikn�� w zwi�zku z realizacj� umowy strony b�d� starały si� rozwi�za�
polubownie za po�rednictwem.............................................................................................. [nazwa 

Grupy Steruj�cej]  

2. W przypadku niemo�no�ci rozstrzygni�cia sporu w trybie okre�lonym w ust. 1, strony ustalaj�
zgodnie, �e spór zostanie poddany pod rozstrzygni�cie.......................................... 
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...............................................................................................................................................................

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

(nale�y okre�li� przyj�ty przez Partnerstwo tryb rozwi�zania sporu, np. s�d powszechny lub s�d 
polubowny (art. 695-715 kodeksu post�powania cywilnego). W tym punkcie nale�y uwzgl�dni�
rozwi�zania obowi�zuj�ce Partnerów w poszczególnych Partnerstwach).  

§ 17. 

Postanowienia dodatkowe 

(dotyczy Partnerstw, które przyjmuj� rozwi�zania wykraczaj�ce poza wspólne wymagane minimum 

zakresu przedmiotowego umowy o Partnerstwie) 

§ 18. 

Post�powanie w sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow�

W sprawach nieuregulowanych umow� zastosowanie maj� odpowiednie przepisy prawa krajowego i 

wspólnotowego. 

§ 19. 

Postanowienia ko�cowe 

Umow� sporz�dzono w .............................. jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze 

stron. 

Zał�czniki : 

1. Pełnomocnictwa dla Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerów 

2. Bud�et Projektu z podziałem na Lidera Partnerstwa i Partnerów  

3. Harmonogram płatno�ci  

4. Wzór zestawienia dokumentów potwierdzaj�cych wydatki  

Podpisy: 

W imieniu Lidera: ……………………

W imieniu Partnera nr 1:  ……………………

W imieniu Partnera nr 2: ……………………

W imieniu Partnera nr 3: ……………………


