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Umowa o współpracy - Lokalny Klub Kodowania „Linku do przyszłości” 

 

zawarta w dniu ………………………… 2017 roku w Warszawie 

Strony umowy: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem:  

ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000303048, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91, 

zwana dalej w treści umowy „FRSI”, którą reprezentuje:                                     

Jacek Królikowski – Prezes Zarządu,  

oraz 

[Pełna nazwa instytucji] z siedzibą pod adresem: [pełny adres instytucji], NIP: 

[numer NIP],  zwana dalej w treści umowy „Partner”, reprezentowana przez: 

[Imię i nazwisko] – [stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania]  

Zważywszy, że: 

1. Misją FRSI jest wspieranie przede wszystkim mieszkańców małych miejscowości  

w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych. W efekcie mają oni dostęp 

do praktycznej wiedzy. Uczą się rozwiązywać konkretne problemy swoich 

społeczności i realizować ich aspiracje. Twórczo poszukują nowych pomysłów 

i wspólnie je realizują. 

2. Celem projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” jest zachęcanie 

młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. 

3. Partner wyraża wolę prowadzenia zajęć edukacyjnych z kodowania w ramach 

Lokalnego Klubu Kodowania „Linku do przyszłości”. 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Strony niniejszym zgodnie wyrażają wolę współpracy w ramach tworzenia 

i rozwoju Lokalnych Klubów Kodowania.  

2. Współpraca w szczególności będzie dotyczyć stworzenia i prowadzenia Lokalnego 

Klubu Kodowania przez Partnera przy wsparciu FRSI. 

§ 2 

1. Na mocy Umowy FRSI zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia przykładowych scenariuszy zajęć z kodowania, 

b) szkoleń online i udzielania konsultacji drogą elektroniczną dla osób 

prowadzących zajęcia lokalnie (linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl),  
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c) użyczenia robotów na potrzeby realizacji zajęć z kodowania na czas zależny 

od potrzeb Partnera i zapotrzebowania innych partnerów oraz FRSI (wydanie 

przedmiotu użyczenia zostanie stwierdzone protokołem przekazania 

podpisanym przez obie strony), 

d) umożliwienia udziału w wydarzeniach o charakterze szkoleniowym 

i sieciującym takich jak np. spotkania Lokalnych Klubów Kodowania.  

§ 3 

1. Na mocy niniejszej Umowy Partner zobowiązuje się do: 

a) wskazania koordynatora Lokalnego Klubu Kodowania, 

b) zapewnienia osoby prowadzącej zajęcia (o ile jest to inna osoba niż 

koordynator), 

c) zorganizowania co najmniej jednego warsztatu w miesiącu, 

d) realizacji zajęć z programowania przez minimum 6 miesięcy dla łącznej 

liczby uczestników nie mniejszej niż 30 osób, 

e) zorganizowania co najmniej jednego warsztatu dla osób spoza 

Lokalnego Klubu Kodowania,  

f) przekazywania informacji o funkcjonowaniu Lokalnego Klubu 

Kodowania w formie odpowiedzi na ankiety online (zwykle raz na kwartał),  

g) nieużywania robotów w celach zarobkowych, używania ich zgodnie 

z przeznaczeniem, utrzymania w należytym stanie, zabezpieczenia 

przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

h) odesłania robotów do FRSI lub podmiotu wskazanego przez FRSI 

na własny koszt po zakończeniu okresu użyczenia lub w przypadku 

zakończenia działalności Lokalnego Klubu Kodowania, bez uprzedniego 

wezwania, w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia. 

2. W przypadku udostępnienia przedmiotu użyczenia w trakcie trwania użyczenia 

osobom trzecim Partner odpowiada za ich działania jak za swoje własne. 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla FRSI i jednym dla Partnera. 

 

 

 

___________________________ __________________________ 

                 FRSI                      Partner 


