Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
UMOWA nr……………………
zawarta w Warszawie, dnia …………………. roku pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Informatycznym z siedzibą w Warszawie (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, reprezentowanym przez:
1. Adama Wieczorka – Ogólnopolskiego
nr 54/XIV/2020 z dnia 01.08.2020 r.
Zwanym dalej PTI, a:

Koordynatora

ECDL

na

podstawie

pełnomocnictwa

…………………………………………………………………………………………………………....
(nazwa szkoły)
z siedzibą w ………………………..…………………………………………………………………….
(adres wraz z kodem pocztowym)
reprezentowanym przez ………………………………………………………….……………..……….
Zwanym dalej Partnerem.
§1
Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Strony postanawiają podjąć współpracę w zakresie rozwoju
niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności cyfrowych uczestników programu „KLASA z ECDL”
zwanego dalej „Programem”.
§2
Przedmiotem Umowy jest poszerzenie programu nauczania informatyki o sylabusy ECDL w celu umożliwienia
przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów pod nazwą Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych (ECDL) dla uczestników Programu.
§3
Partner zobowiązuje się do przekazania uczestnikom Programu informacji dotyczącej certyfikacji ECDL.
W szczególności poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej zakładki dotyczącej ECDL.
§4
Obowiązki PTI w Programie:
1. PTI udostępni Partnerowi nieodpłatnie materiały wspomagające, potrzebne do rozszerzenia programu
nauczania informatyki o sylabusy ECDL.
2. PTI - poprzez Koordynatora Regionalnego ECDL - udzieli Partnerowi pomocy w zakresie organizacji
laboratorium ECDL i egzaminów ECDL.
3. PTI zapewnia, że cena egzaminów ECDL zdawanych przez uczniów ze szkół objętych Programem jest niższa
o 10% w stosunku do ulgowego cennika, znajdującego się na stronie http://ecdl.pl/cennik/
4. PTI oświadcza, że pracowania informatyczna Partnera - po przejściu procesu akredytacji, zgodnie z procedurą
opisaną na stronie https://ecdl.pl/partnerzy/laboratoria-edukacyjne-mobile-2/zostan-laboratorium/- uzyska
nieodpłatnie status Laboratorium Edukacyjnego ECDL.
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5. Informacje o udziale Partnera w Programie PTI zamieści na stronach internetowych ECDL Polska oraz
w innych materiałach informacyjnych.
6. PTI udziela Partnerowi jako akredytowanemu laboratorium edukacyjnemu ECDL prawa do nieodpłatnego
korzystania z logotypów: KLASA z ECDL, ECDL i PTI (Znaki Towarowe).
7. Nauczyciele zatrudnieni u Partnera mają prawo do 50% zniżki w opłacie za szkolenie egzaminatorów ECDL.
8. PTI udostępni Partnerowi informacje o wszystkich organizowanych przez siebie konkursach edukacyjnych.
9. PTI udziela patronatu merytorycznego nad realizacją Programu.
10. PTI udostępnia kontakty do szkół w Polsce i innych krajach europejskich realizujących podobne programy.
11. Po otrzymaniu przez Partnera statusu akredytowanego Laboratorium Edukacyjnego ECDL, PTI przekaże
Partnerowi Certyfikat „KLASA z ECDL”.
§5
Obowiązki Partnera w Programie:
1. Partner zobowiązuje się zorganizować Laboratorium Edukacyjne ECDL, zgodnie z procedurą akredytacyjną
opisaną
na
stronie
https://ecdl.pl/partnerzy/laboratoria-edukacyjne-mobile-2/zostan-laboratorium/
w wybranym przez Partnera Centrum Egzaminacyjnym ECDL.
2. Partner zobowiązuje się do opracowania i realizacji programu nauczania informatyki zgodnego z podstawą
programową poszerzonego o treści wynikające z sylabusów ECDL.
3. Partner wyraża zgodę na publikację na stronach internetowych ECDL oraz w innych materiałach reklamowych
PTI, danych kontaktowych placówki Partnera wraz z informacją, iż Partner bierze udział w Programie.
4. Partner oświadcza, iż akceptuje regulamin Programu dostępny na stronie internetowej https://ecdl.pl/wpcontent/uploads/2017/08/REGULAMIN_Klasa_z_ECDL.pdf.
§6
1. W przypadku, gdy Partner będzie podejmować działania marketingowe lub inne promujące ideę
ECDL, ustala się, że:
a. Partner może publikować jedynie te informacje dotyczące opisu egzaminów ECDL i ich celu, które są
uzyskane ze strony internetowej PB ECDL www.ecdl.pl, niezależnie od użytego środka przekazu,
b. Informacje publikowane przez Partnera powinny być aktualne, zgodne z bieżącymi wersjami opublikowanymi
na stronie internetowej PB ECDL.
2. Partner zobowiązuje się do:
a. używania Znaków Towarowych wyłącznie w postaci określanej przez PTI na stronie internetowej PB ECDL
oraz do przestrzegania wszelkich możliwych do realizacji dyrektyw PTI, co do koloru i rozmiaru Znaków
Towarowych oraz sposobu przedstawiania (w tym także umiejscowienia) Znaków Towarowych na wszelkich
materiałach (niezależnie od użytego środka przekazu) oraz przedmiotach, na których mogą być umieszczone
Znaki Towarowe,
b. używania Znaków Towarowych wyłącznie do celów wyszczególnionych w niniejszej Umowie;
w szczególności zakazuje się używania przez Partnera Znaków Towarowych w sposób powodujący utratę
przez nie ich specyficznych cech odróżniających, w sposób, który może wprowadzić w błąd lub w taki sposób,
który może przynieść szkodę dobremu imieniu, reputacji i wizerunkowi PTI oraz koncepcji ECDL lub jest
sprzeczny z tymi wartościami,
c. niezastrzegania lub nieużywania żadnych znaków towarowych, symboli lub oznaczeń, które zawierają w sobie,
są łudząco podobne lub są symulacją lub imitacją Znaków Towarowych PTI lub w inny nieuczciwy sposób
konkurują ze Znakami Towarowymi; Partner nie będzie, zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej
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zakończeniu, występował gdziekolwiek na świecie o rejestrację znaków towarowych identycznych lub łudząco
podobnych do Znaków Towarowych.
3. Partner jest uprawniony do używania Znaków Towarowych do następujących celów:
a. publikacja i dystrybucja marketingowych lub innych promocyjnych materiałów, włączając stronę internetową
Projektu i współpracujących z nim Centrum Egzaminacyjnym ECDL oraz Laboratoriów ECDL, odnoszących
się do egzaminów organizowanych przez Centrum Egzaminacyjne ECDL,
b. umieszczanie wizerunku Znaków Towarowych w pomieszczeniach Partnera.
4. Partner nie jest uprawniony, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody PTI, która to zgoda może być
w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyn, do:
a. bycia założycielem (jedynym lub jednym z wielu, pośrednim lub bezpośrednim), właścicielem, organizacją
współpracującą lub zaangażowaną w jakikolwiek inny sposób z firmą, spółką, organizacją lub jakimkolwiek
innym podmiotem (innym niż PTI), który w swojej nazwie zawiera słowa „Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych”, „Międzynarodowe Komputerowe Prawo Jazdy”, „ECDL” lub „ICDL” (zwane dalej
Nazwami Zastrzeżonymi) lub inne nazwy będące ich odpowiednikiem,
b. prowadzenia działalności gospodarczej lub też prowadzenia swojej aktywności w inny sposób pod nazwą
zawierającą Nazwę Zastrzeżoną lub inną będącą jej odpowiednikiem lub posiadającą cechy dużego
podobieństwa.
§7
1. W przypadku, gdy Partner poweźmie informację o jakimkolwiek naruszeniu lub zdarzeniu, które może
doprowadzić do naruszenia praw do Znaków Towarowych lub jakichkolwiek działaniach, które mogą
przynieść szkodę prawom do Znaków Towarowych lub jakichkolwiek twierdzeniach pochodzących od innych
osób, że Znaki Towarowe wprowadzają w błąd inne osoby – Partner winien niezwłocznie poinformować o tych
faktach PTI, łącznie z podaniem dokładnych szczegółów takich okoliczności. Partner nie jest uprawniony
do wydawania jakichkolwiek komentarzy, przyznawania jakichkolwiek faktów dotyczących tych okoliczności
a kierowanych do osób trzecich.
2. PTI ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji, jakie procedury winny być podjęte w przypadku naruszenia
praw do Znaków Towarowych lub w przypadku groźby ich naruszenia i ma wyłączne prawo do wszczynania
takich procedur (sądowych, polubownych itp.). Jeśli PTI podejmie decyzję o niepodejmowaniu żadnych
czynności w takich przypadkach, Partner nie jest uprawniony do podejmowania ich we własnym zakresie.
3. Partner ma obowiązek zapewnić pełną współpracę z PTI (włącznie z dostarczeniem odpowiedniej
dokumentacji i postawieniem do dyspozycji osób, które mogą udzielić żądanych informacji) w przypadku
wszczęcia postępowań mających związek ze Znakami Towarowymi. PTI zobowiązuje się pokryć koszty
poniesione przez Partnera, które będą niezbędne w związku z dokonaniem wyżej wymienionych, żądanych
czynności.
§8
Strony uzgadniają, że Egzaminy ECDL, zdawane przez uczniów w ramach Programu zgodnie § 4 ust.3 Umowy,
będą opłacane zgodnie z procedurą opisaną na stronie www.ecdl.pl:
1. Dla organizatorów i instytucji http://ecdl.pl/cennik/.
2. Dla wpłat indywidualnych https://kasa.eecdl.pl/.
§9
1. Egzaminy ECDL, o których mowa w § 8, będą przeprowadzane przez Certyfikowane Centrum Egzaminacyjne
ECDL, tj. …………………………………….
2. Jeżeli Partner posiada już Laboratorium Edukacyjne ECDL wpisz jego nr: PL-LAB……….
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§ 10
1. Osoba odpowiedzialna za Program z ramienia Partnera:
…………………., tel.: ………………………, e-mail: ……….…………………………………
2. Osoba kontaktowa ze strony PTI:
Edyta Kamińska, tel.: 501-073-036, e-mail: edyta.kaminska@ecdl.pl
§ 11
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
4. PTI może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku gdy Partner nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy naruszy § 6.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby PTI.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

……………………………………..…
PTI

…………………………………………
Partner
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