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ANEKS nr …………… z dnia [#Aneks Data] 

 

do UMOWY nr BN/[#Umowa Numer] 

z dnia  [#Umowa Data] 
 

dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z budżetu państwa  
 

zwany dalej „Umową”, zawarty w Warszawie, pomiędzy: 

Biblioteką Narodową w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, zwaną dalej 

„Zleceniodawcą”, którą reprezentuje: 

[#Reprezentant Imię Nazwisko Stanowisko ……………………………………………………………….] 

 

a 

[#Wnioskodawca Nazwa] 

ul. [#Wnioskodawca Adres Ulica] [#Wnioskodawca Adres NrDomuNrLokalu] 

[#Wnioskodawca Adres KodPocztowy] [#Wnioskodawca Adres Poczta] 

Zwaną(ym) dalej „Zleceniobiorcą”, którą(y) reprezentują osoba(y) upoważniona(e) do składania oświadczeń woli 

i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorcy:  

[#1# Reprezentant Imie] [#1# Reprezentant Nazwisko]( [#1# Reprezentant Stanowisko]) 

[#2# Reprezentant Imie] [#2# Reprezentant Nazwisko]( [#2# Reprezentant Stanowisko]) 

 

§ 1 

 

W Umowie Nr BN/[#Umowa Numer] z dnia[#Umowa Data] wprowadza się nastepujące zmiany: 

 

1. W § 1 umowy : 

1) po ust.2 dodaje się ust. 2a  w brzmieniu: 

„2a. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy dodatkowych  środków finansowych Ministra Kultury. 

Dziedzictwa Narodowgo i Sportu w kwocie: [#Aneks Kwota] zł (słownie: [#Aneks KwotaSlownie])  

z zastrzeżeniem, że środki te zostaną wydatkowane na zakup usług dostarczania publikacji drogą 

elektroniczną.” 

 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a  w brzmieniu: 

„3a. Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie wymienionej w 

pkt. 2a nie wymagają od Zleceniobiorcy zabezpieczenia wkladu własnego.” 

 

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a  w brzmieniu: 

„4a. Dla częci zadania finansowanego ze środków o których mowa w pkt 2a termin wykonania 

zadania ustala się od [#AneksTerminRozpoczeciaZadania] do dnia 31 grudnia 2020 roku.” 

 

4) ust. 5 przyjmuje brzmienie:   

„5. Szczegółowy zakres zadania określa Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości 

wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

pochodzących z budżetu państwa stanowiący Załącznik nr 1 do umowy oraz Wniosek uzupełniający o 

udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa – ZAKUP USŁUG 

DOSTARCZANIA PUBLIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ stanowiący Załącznik nr 1 do Aneksu.” 

 

2. W § 4 umowy: 

1)  ust. 1 przyjmuje brzmienie:  

„Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych 

dotyczących realizowanego zadania oraz na swojej stronie internetowej, w przypadku jej posiadania, 

logotypów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej i Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz informacji o uzyskanych środkach finansowych Ministra Kultury, 
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Dziedzictwa Narodowego i Sportu w formie zapisu: „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,  a dla 

części zadania finansowanego ze środków o których mowa w § 1 ust. 2a w formie zapisu: „Zrealizowano 

ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”.” 

 

3. W § 5 umowy ust. 1 przyjmuje brzmienie:  

„Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 

środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymanych na realizację zadania, 

którego zakres określa niniejsza umowa i opatrywania ich klauzulą „Płatne ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego” dla części zadania określonego w § 1 ust. 2, oraz Płatne ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu” dla części zadania określonego w § 1 usta 

2a, dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia finansowego oraz przechowywania ich przez okres 5 lat 

po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zrealizowane było zadanie.”  
 

 

4. W § 6 umowy: 

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a  w brzmieniu: 

„1a. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, o których mowa w § 1 ust. 2a , zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i 

na warunkach określonych niniejszą umową w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., w szczególności 

poprzez dokonanie zakupów i zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Faktury 

i rachunki, które zostały wystawione i opłacone ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu przed terminem rozpoczęcia realizacji tej części zadania i po terminie jego 

zakończenia nie będą zaliczane na poczet kwot o których mowa w § 1 ust. 2a.” 

 
2) w ust. 6 po dotychczasowym brzmieniu dodaje zdanie : 

„Dla części zadania określonego w § 1 ust.2a, termin zwrotu środków, o których mowa w ust. 4 – 5 - 

upływa 15 stycznia 2021 r.” 

 

5.  § 7 umowy w ust. 1 dotychczasowe brzmienie zastępuje się nowym brzmieniem: 

„Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniodawcy w terminie do 15 stycznia 2021 r. 

Raportu z wykonania w 2020 r. zadania w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, sporządzonego według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Aneksu. Raport powinien zawierać rozliczenie finansowe oraz 

ewaluację realizacji zadania w oparciu o wskaźniki rezultatów sporządzone w porównaniu do danych 

zawartych we Wniosku, o którym mowa w §1 ust. 5 Umowy.” 

 

 

§ 2 

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zleceniodawcy i dla 

Zleceniobiorcy. 

 

 

 

 

   Zleceniobiorca:                                                                                                           Zleceniodawca:  

 


