
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

 

zawarte w Krakowie w dniu ……….. r., pomiędzy: 

 

Instytutem Literatury z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków, NIP 6762562774, REGON 

382684867, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem 112/2019 w imieniu i na rzecz którego działa: 

Justyna Pyzia – pełnomocnik dyrektora ds. programowych 

zwanym dalej „Instytutem” 

 

a  

 

………, z siedzibą w ………….. przy ul. ………… NIP …………. , REGON …………… 

 

reprezentowanym przez: 

 

……………… 

 

zwanym dalej „Partnerem” 

 

PREAMBUŁA 

 

Umowa została zawarta w ramach programu „Tarcza dla literatów”, realizowanego ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu łagodzenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze 

działalności twórczej twórców literatury polskiej. 

 

W związku z wartością przedmiotu zamówienia nieprzekraczającą 130.000,00 złotych, na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych w przypadku niniejszego zamówienia 

ustawy nie stosuje się. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy stron 

w zakresie wspólnego wydania utworu pt. ………. autorstwa ……….. w terminie ………..…..  r.  (dalej: 

Publikacje). 

§ 2 

W ramach realizacji niniejszego porozumienia Partner zobowiązuje się do: 

1) realizacji całości prac wydawniczych, tj. pozyskanie praw do Publikacji, opracowania graficznego i 

technicznego Publikacji, przygotowania Publikacji do druku i druk w uzgodnionym nakładzie, przy czym 20 

egzemplarzy Publikacji przysługuje Instytutowi  

2) wysyłki egzemplarzy autorskich i obowiązkowych zgodnie z zawartymi umowami oraz przepisami prawa 

3) zamieszczania na stronie redakcyjnej każdego egzemplarza Publikacji logotypu Instytutu Literatury wraz z 

informacją: „Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Literatury w ramach Tarczy dla 

Literatów” 

4) udzielania każdorazowo Instytutowi licencji na korzystanie z okładek i uzgodnionych fragmentów 

publikacji,  celem opublikowania ich w kwartalniku „Nowy Napis" oraz na stronach internetowych i w 

kanałach mediów społecznościowych  Instytutu oraz licencji do blurbów i tekstów redakcyjnych. 

§ 3 

W ramach realizacji niniejszego porozumienia Instytut zobowiązuje się do: 

1) dofinansowania kosztów prac nad Publikacją w kwocie wynoszącej ……. PLN brutto (słownie: ……... 

PLN brutto) na podstawie wystawionej przez Partnera faktury, płatnej w terminie 14 dni od jej 

wystawienia 

2) wsparcia promocyjnego Publikacji 



3) pokrycia kosztu honorarium autorskiego. 

 

§ 4 

1. Żadna ze Stron na mocy postanowień niniejszego porozumienia nie jest uprawniona do zaciągania 

zobowiązań w imieniu drugiej. 

2. Strony realizują swoje zobowiązania na swój koszt i poza wyraźnie wskazanymi przypadkami nie 

przysługuje im z tytułu realizacji swoich zobowiązań zwrot kosztów. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania porozumienia każda ze stron może domagać się 

od strony, która nie wykona lub nienależycie wykona porozumienie zwrotu udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez siebie, jednakże dopiero po uprzednim i bezskutecznym wezwaniu na piśmie drugiej 

strony do poprawy wykonania porozumienia w stosownym do tego terminie. 

2. Każda ze stron może od porozumienia odstąpić, w każdym czasie, jednakże tylko w przypadkach 

określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, zachowując prawo do zwrotu poniesionych, 

udokumentowanych kosztów, w tym kwoty, o której mowa w § 3 pkt 2. 

 

§ 6 

Strony uzgadniają, że prawidłowość wykonania postanowień niniejszego porozumienia stwierdzą:  

a) ze strony Instytutu – ……….., e-mail: ………., tel. ……….….. 

b) ze strony Partnera – ………..…., e-mail: ……….., tel. …………. 

 

§ 7 

1. Wszystkie zmiany i/lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie aneksy i/lub załączniki do niniejszego porozumienia stanowią jego integralną część. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwym 

miejscowo dla siedziby powoda.  

5. Porozumienie sporządzone zostaje w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Partnera i 2 dla 

Instytutu. 

 

 

 

 

    ____________________________                                   _________________________ 

                 Instytut             Partner 


