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UMOWA O WSPÓŁPRACY  NR ECDL/2016/… /W 

zawarta w ……………….. w dniu …………………..  

pomiędzy:  

Polskim Towarzystwem Informatycznym z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-394) 

przy ul. Solec 38 lok. 103, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000043879, nr NIP 522-000-20-38, które reprezentuje: 

Jacek Pulwarski – Ogólnopolski Koordynator ECDL 

a: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Partnerem, 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Stronami. 

PREAMBUŁA 

Strony stwierdzają, że wśród prowadzonych przez siebie działań programowych znajdują wspólne 

cele, w których osiągnięciu może pomóc nawiązanie współpracy. Niniejsza Umowa jest 

potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa przez obie Strony. 

§1 

Celem obu Stron Umowy jest pomoc w realizacji ich działań edukacyjnych, społecznych 

i promocyjnych, w szczególności w ……………………………………………… 

§2 

Strony Umowy wyrażają wolę podjęcia współpracy w wykorzystaniu posiadanego przez obie Strony 

eksperckiego potencjału merytorycznego dla propagowania wspólnych idei, w szczególności 

………………………………………………………………. i propagowania idei Europejskiego 

Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence). 

§3 

Strony Umowy przewidują wspólną organizację oraz wzajemne zapraszanie się na konferencje, 

seminaria i warsztaty poświęcone tematyce ……………………………… i ECDL. 

§4 

Strony Umowy będą nieodpłatnie propagować ideę Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych we wszystkich swoich jednostkach i poprzez inne własne formy kontaktowania się 

z interesariuszami. Działanie to polegać będzie na: 

a. popularyzacji na łamach stron internetowych; 

b. przekazywaniu wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym; 
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c. informowaniu o organizowanych wydarzeniach poprzez pocztę elektroniczną; 

d. informowaniu o działaniach obu Stron podczas organizowanych 

i współorganizowanych przez obie Strony konferencji, seminariów i innych imprez; 

e. dostarczaniu swoim partnerom i osobom zainteresowanym nieodpłatnych materiałów 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących obydwu Stron, 

f. sponsorowaniu nagród laureatom konkursów organizowanych przez Strony. 

§5 

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy Strony otrzymują prawo do nieodpłatnego korzystania 

z nazwy i logo: 

a. ………… : nazwa i logo ECDL, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do 

Umowy, 

(Partner) 

b. PTI: ……………………………………………………………………......................, 

zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Partner zobowiązany jest do korzystania z nazwy i logo ECDL wyłącznie w postaci określonej 

w Załączniku nr 1 oraz do przestrzegania wszelkich wytycznych PTI, co do specyfikacji 

graficznej nazwy i logo. 

§6 

1. Umowa obowiązuje w okresie 3 lat licząc od daty jej zawarcia. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

3. PTI może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Partner będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie lub 

w sposób sprzeczny z Umową. 

4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron. 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§8 

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

 

 

 

 

 

………………… . .…………………………   ……………………………………………  

Partner       PTI 
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Załącznik nr 1 

Nazwa: 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL (European Computer Driving Licence). 

Logo: 

 
 

 

Szczegółowe wytyczne do pobrania z Polskiego Biura ECDL. 

Kontakt: biuro@ecdl.pl 

mailto:biuro@ecdl.pl

