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Minister Środowiska

REGULAMIN
wyboru partnerów 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), 14. sesji Konferencji Stron 
służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz 3. części 1. sesji Konferencji 

Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3) („Regulamin”)

§ 1. Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

„Konferencji” - rozumie się przez to 24. sesję Konferencji Stron Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), 14. sesję 
Konferencji Stron służącą jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14), 3. część 
I. sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego 
(CM A 1.3);
„Umowie partnerskiej” - rozumie się przez to nieodpłatną umowę, na mocy której 
Partner Konferencji wspiera Świadczeniem organizację Konferencji; Umowa 
partnerska, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, nie jest zamówieniem 
publicznym w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) i do jej zawierania 
nie stosuje się przepisów tej ustawy;
„Świadczeniu” - rozumie się przez to jednostronne nieodpłatne świadczenie na rzecz 
Ministra Środowiska;
„Partnerze Konferencji” - rozumie się przez to osobę fizyczną lub podmiot, w 
szczególności podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wspiera 
Świadczeniem organizację Konferencji na podstawie zawartej Umowy partnerskiej; 
„Zespole” - rozumie się przez to Zespół ds. wyboru Partnerów Konferencji, powołany 
przez Pełnomocnika Ministra, spośród pracowników Ministerstwa Środowiska, 
jednostek podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych, którego 
tryb działania określi Pełnomocnik Ministra;
„Pełnomocniku Ministra” - rozumie się przez to Pełnomocnika Ministra Środowiska 
ds. Organizacji COP24.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§ 2. Postanowienia ogólne
Procedurę wyboru Partnerów Konferencji przeprowadza Zespół, na podstawie Regulaminu 
w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich podmiotów.
Nadzór nad procedurą wyboru Partnerów Konferencji sprawuje Pełnomocnik Ministra. 
Pełnomocnik Ministra rozstrzyga wszelkie wątpliwości lub sprawy sporne związane z 
procedurą wyboru Partnerów Konferencji.
Procedurę wyboru Partnerów Konferencji przeprowadza się w języku polskim.

2.
3.

4.
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W przypadku konieczności uzyskania zgody Sekretariatu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, uzyskanie tej zgody należy do Pełnomocnika 
Ministra.

5.

§ 3. Etapy procedury wyboru Partnerów Konferencji
Procedura wyboru Partnerów Konferencji składa się z następujących etapów:

zamieszczenie ogłoszenia o zaproszeniu do przesyłania zgłoszeń na Partnerów 
Konferencji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska; 
dopuszczalne jest dodatkowo zamieszczenie ogłoszenia w innych mediach lub 
przesłanie zaproszenia do przesłania oferty do wybranych podmiotów; 
przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów mających zamiar wziąć udział w procedurze 
wyboru Partnerów Konferencji;
negocjacje dotyczące warunków i zakresu Świadczeń objętych Umową partnerską; 
przedstawienie rekomendacji Pełnomocnikowi Ministra;
wybór przez Pełnomocnika Ministra Partnerów Konferencji i podpisanie Umów 
partnerskich.

O

2)

3)
4)
5)

§ 4. Ogłoszenie o naborze Partnerów Konferencji, składanie zgłoszeń
Ogłoszenie o naborze Partnerów Konferencji powinno w szczególności zawierać: 

listę Świadczeń;
opis wymagań związanych ze Świadczeniami; 
wzór Umowy partnerskiej;
informację o wymaganych oświadczeniach, o których mowa w § 6; 
termin na składanie zgłoszeń wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Zgłoszenie oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia woli podmiotu składane są drogą 
elektroniczną, w postaci skanów podpisanych dokumentów, na adres poczty elektronicznej 
w'snolnracaCOP24fcńmos.»oy.nl.
Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko lub nazwę składają ćgo zgłoszenie;
adres zamieszkania lub siedziby składają! ćgo zgłoszenie, a także adres pol żty 
elektron i żnej;
numer z właśl iwego rejestru, jeśli zgłoszenie jest składane przez podmiot 
zarejestrowany w rejestrze;
oświad! żenie według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu; 
ramową propozycję Świadczenia;
pełnomocnictwo, jeśli zgłoszenie jest składane przez pełnomocnika.

Jeżeli złożone zgłoszenie lub oświadczenia wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia, Zespół 
może wyznaczyć podmiotowi dodatkowy termin na złożenie uzupełnień lub wyjaśnień przy 
zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich podmiotów. Zespół może zażądać 
złożenia dokumentów potwierdzających wpis do rejestru.
Niezłożenie uzupełnienia, wyjaśnienia lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, w 
wyznaczonym przez Zespół terminie lub złożenie dokumentów niepotwierdzających 
spełnianie określonych w procedurze warunków może skutkować wykluczeniem podmiotu z 
procedury wyboru Partnerów Konferencji.

1.
1)
2)
3)
4)
5)

2.

3.
1)
2)

3)

4)
5)
6)

4.

5.

§ 5. Udział doradców
Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Partnerów Konferencji dla danego Świadczenia wymaga wiadomości 
specjalistycznych, przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu,
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może zapraszać do udziału w pracach nad wyborem Partnerów Konferencji doradców, którymi 
mogą być przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska lub jednostek 
podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

§ 6. Wymogi dotyczące Partnerów Konferencji
W procedurze wyboru Partnerów Konferencji mogą wziąć udział tylko podmioty, które:

nie są podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary;
nie są spółkami prawa handlowego, osobami prawnymi lub jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, których wspólników lub 
członków organu zarządzającego lub nadzorczego albo prokurentów prawomocnie 
skazano za przestępstwo:

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228- 
230a, art. 250a, art. 258 Iub art. 270 - 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), 
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

nie są osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, skazanymi 
za którekolwiek z przestępstw wskazanych w pkt 2; 
zapoznały się i akceptują Regulamin.

Podmioty biorące udział w procedurze wyboru Partnerów Konferencji składają oświadczenie 
o spełnianiu lub niespełnianiu wymogów, o których mowa w ust. 1, stanowiące Załącznik 
nr 2 do Regulaminu.
Niespełnienie wymogów określonych w ust. 1 lub niezłożenie oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 2 skutkuje wykluczeniem z procedury wyboru Partnerów Konferencji.
W przypadku wątpliwości co do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zespół może żądać 
zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Niezłożenie zaświadczenia skutkuje 
wykluczeniem z procedury wyboru Partnerów Konferencji.

1.
O

2)

a)

b)

c)
d)

3)

4)
2.

3.

4.

§ 7. Bezstronność członków Zespołu
Członkowie Zespołu każdorazowo, przed przystąpieniem do negocjacji, składają pisemne 
oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wykluczających z wykonywania tych 
czynności, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
Pełnomocnik Ministra na każdym etapie może podjąć decyzję o wykluczeniu członka 
Zespołu z procedury wyboru danego Partnera.

2.

§ 8. Negocjacje
Zespół zaprasza do negocjacji podmioty, które w ocenie Zespołu najlepiej spełniają 
kryterium użyteczności z punktu widzenia organizacji Konferencji.
Przedmiotem negocjacji są warunki i zakres Świadczeń objętych Umowami partnerskimi. 
Prowadzone negocjacje z poszczególnymi podmiotami mają charakter poufny, 
z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.
3.

3



Po zakończeniu negocjacji Zespół rekomenduje Pełnomocnikowi Ministra osoby lub 
podmioty w celu wyboru Partnerów Konferencji.

4.

§ 9. Wybór Partnerów Konferencji oraz zawarcie Umów partnerskich
Pełnomocnik Ministra wybiera Partnerów Konferencji spośród osób lub podmiotów 
zarekomendowanych przez Zespół.
Pełnomocnik Ministra nie jest związany rekomendacjami Zespołu.
Z osobą lub podmiotem wybranym przez Pełnomocnika Ministra na Partnera Konferencji 
zostaje zawarta Umowa partnerska.
Zawarte Umowy partnerskie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

I.

2.
3.

4.

§ 10. Obowiązek informacyjny
W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska publikowane są:

ogłoszenie o zaproszeniu do przesyłania zgłoszeń na Partnerów Konferencji; 
lista wybranych Partnerów Konferencji;
informacja o unieważnieniu procedury wyboru Partnerów Konferencji.

Zespół informuje osoby fizyczne oraz podmioty biorące udział w procedurze wyboru 
Partnerów Konferencji, których dotyczą wymienione poniżej informacje, pisemnie na adres 
wskazany w zgłoszeniu, lub drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w 
zgłoszeniu, odpowiednio o:

wykluczeniu z procedury wyboru Partnerów Konferencji; 
zakwalifikowaniu do negocjacji;
wybranych kandydatów - o wyborze przez Pełnomocnika Ministra na Partnera 
Konferencji;
niewybranych kandydatów - o zakończeniu procedury wyboru.

1.
1)
2)
3)

2.

1)
2)
3)

4)

§ 11. Unieważnienie procedury wyboru Partnerów Konferencji
Procedurę wyboru Partnerów Konferencji można unieważnić w całości lub w części 
w przypadku, gdy wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie 
procedury wyboru Partnerów Konferencji lub realizacja Świadczeń nie leżą w interesie 
organizacji Konferencji.
O unieważnieniu procedury wyboru Partnerów Konferencji Zespół informuje osoby fizyczne 
oraz podmioty biorące w niej udział drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej 
wskazany w zgłoszeniu.

1.

2.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Oświadczenie:

jest/nie jest1
podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary;

2) reprezentowany/a przeze mnie

I) Oświadczam, że: reprezentowany/a przeze mnie

jest/nie jest 2 spółką prawa 
handlowego, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której wspólników lub członków organu zarządzającego lub nadzorczego albo 
prokurentów prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270 - 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 201 8 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) jestem/nie jestem1 osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną 
za przestępstwo wskazane w pkt 2;

4) zapoznałem się i akceptuję Regulamin.

(miejscowość i data) 
(podpis)

Niepotrzebne skreślić 
Niepotrzebne skreślić 
Niepotrzebne skreślić

5



Załącznik nr 3 do Regulaminu

Imię (imiona)

Nazwisko

Oświadczenie
dotyczy: procedury wyboru Partnerów 24. sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), 14. sesji Konferencji Stron służącej 
jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz 3. części 1. sesji Konferencji Stron służącej 
jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3) - ogłoszenie z dnia numer

Oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o wybór na Partnera Konferencji;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie 
jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą fizyczną, jej 
przedstawicielem lub z członkami władz zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów 
biorących udział w procedurze wyboru Partnerów Konferencji;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia procedury nie pozostawałem/am w stosunku pracy, nie 
miałem/am zawartej umowy zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną lub podmiotem biorącym 
udział w procedurze wyboru Partnerów Konferencji oraz nie byłem/am członkiem władz 
zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów biorących udział w procedurze wyboru 
Partnerów Konferencji;

4) nie pozostaję z osobami fizycznymi lub podmiotami biorącym udział w procedurze wyboru 
Partnerów Konferencji lub z członkami władz zarządzających lub organów nadzorczych 
podmiotów biorących udział w procedurze wyboru Partnerów Konferencji w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej 
bezstronności;

5) nie zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych.

Warszawa dnia r.
(podpis)

powyżej, podlegam wyłączeniu zW związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt 
procedury wyboru Parterów Konferencji.

Warszawa dnia r.
(podpis)
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UMOWA PARTNERSKA („Umowa”)

zawarta w dniu
Skarbem Państwa - Ministrem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, kod
pocztowy 00-922, NIP 526-16-47-453, reprezentowanym przez ............................................... -
(stanowisko), zwanym dalej „Organizatorem”,

pomiędzy:w

a

zwaną dalej „Partnerem Konferencji”,
zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”, 
o następującej treści:

§1
CHARAKTERYSTYKA UMOWY

Partner Konferencji oświadcza, że jest świadomy, iż w związku ze Świadczeniem udzielonym w 
zakresie organizacji lub promocji 24. sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie klimatu (UNFCCC COP24), 14. sesji Konferencji Stron służącej jako 
Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14), 3. części 1. sesji Konferencji Stron służącej jako 
Spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3), zwanej dalej „Konferencją” nie 
przysługuje mu świadczenie wzajemne od Organizatora, ekwiwalentne w stosunku do przedmiotu 
świadczenia własnego. Przez organizację lub promocję Konferencji należy także rozumieć 
organizację PRECOP w dniach 22-24.10.2018 r.

2. Strony zgodnie oświadczają, iż są świadome jawnego charakteru Umowy. Jawność Umowy 
oznacza w szczególności prawo do udostępnienia jej treści przez Organizatora na zasadach 
wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1330) oraz prawo Stron do udzielania publicznych informacji o Świadczeniu 
udzielonym przez Partnera Konferencji.

1.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Partner Konferencji oświadcza, iż nieodpłatnie przekaże!użyczy Organizatorowi
................................................. (opis przedmiotu umowy) („Świadczenie”).

2. Przekazanie/użyczenie Świadczenia nastąpi w terminie................................
3. Potwierdzeniem przekazania/użyczenia Świadczenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez Organizatora. Organizator oświadcza, iż Świadczenie przyjmie i przeznaczy je 
na cele związane z organizacją lub promocją Konferencji.

4. Organizator ma prawo do oddania Świadczenia osobom trzecim do używania, na co Partner 
Konferencji niniejszym wyraża zgodę.
Koszt ubezpieczenia użyczonego Świadczenia w pełnym zakresie ponosi Partner Konferencji, 
w szczególności w przypadku gdy przedmiotem Świadczenia są pojazdy mechaniczne Partner 
Konferencji ubezpieczy je także od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przed kradzieżą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem (NNW, AC).

5.
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§3
ZWROT (w przypadku użyczenia Świadczenia)

Partner Konferencji na swój koszt i ryzyko odbierze Świadczenie z miejsca wskazanego przez 
Organizatora w terminie......................
Potwierdzeniem odbioru będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Organizatora. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Świadczenia.

1.

2.
3.

§4
PODWYKONAWSTWO, WADY ŚWIADCZENIA 

Organizator dopuszcza możliwość realizacji przez Partnera Konferencji Umowy za pomocą 
podwykonawców. Partner Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
W przypadku, gdy przekazane Świadczenie lub jego część będzie zawierało wady 
uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem na rzecz organizacji 
lub promocji Konferencji, Partner Konferencji przekaże niezwłocznie i nieodpłatne zamienne 
Świadczenie lub jego część wolne od wad.

2.

§5
WIZERUNEK KONFERENCJI

Partner Konferencji może upubliczniać informacje dotyczące współpracy przy organizacji lub 
promocji Konferencji wyłącznie za zgodą Organizatora. Organizator może nie zaakceptować 
treści lub formy takiej informacji, w szczególności w przypadku uznania za możliwy jej 
ewentualnego negatywnego wpływu na wizerunek Konferencji.
Partner Konferencji oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, by aktywność związana 
z prowadzoną przez niego działalnością nie miała negatywnego wpływu na wizerunek 
Konferencji.
Partner Konferencji może wykorzystywać logo Konferencji lub szablony materiałów 
promocyjnych Konferencji wyłącznie na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. 
Organizator może wyrazić zgodę na umieszczenie nazwy lub logo Partnera Konferencji na 
dostarczanych w ramach Umowy Świadczeniach.
Partner Konferencji składa wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 lub ust. 4 drogą 
elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany w § 9 ust. I pkt 1.
Brak zgody Organizatora, o której mowa w ust. 1 lub ust. 4, w terminie do dnia........................
jest równoznaczny z wygaśnięciem Umowy; Strony nie będą miały żadnych roszczeń wobec siebie 
z powodu wygaśnięcia Umowy. / Brak zgody Organizatora, o której mowa w ust. 1 lub ust. 4, w 
terminie do dnia
umieszczania swojej nazwy i logo na dostarczanym w ramach Umowy Świadczeniu.
Partner Konferencji udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie 
logo Partnera Konferencji w Polsce i na świecie, na okres od dnia podpisania umowy do 31 marca 
2019 r., na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 

liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;

2) wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
3) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom 

trzecim;
4) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

I.

2.

3.

4.

5.

6.

oznacza, ze Partner Konferencji dostarczy Świadczenie bez

7.

2



5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 

Partner Konferencji przekaże logo, o którym mowa w ust. 7, Organizatorowi w terminie 5 dni od 
dnia podpisania Umowy, droga elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w § 9 ust. 
1 pkt 1.
Za zgodą Organizatora dopuszczalne są inne formy promocji Partnera w trakcie trwania 
Konferencji.

8.

9.

§6
WARUNKI I FORMY WYPOWIEDZENIA UMOWY

1. W przypadku gdy Partner Konferencji nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy, 
w szczególności naruszy którekolwiek z postanowień wskazanych w §5 Organizator może:
1) wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym; albo
2) poinformować Partnera Konferencji na piśmie lub drogą elektroniczną, na adres poczty 

elektronicznej Partnera Konferencji wskazany w § 9 ust. 1 pkt 2, o zaistnieniu okoliczności, 
które mogą skutkować wypowiedzeniem Umowy, wzywając do podjęcia określonych 
czynności bądź zaniechania naruszeń postanowień Umowy w terminie w wskazanym 
w wezwaniu; jeżeli Partner Konferencji nie zastosuje się do treści wezwania, Organizator ma 
prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

2. Z tytułu wypowiedzenia Umowy, Partnerowi Konferencji nie przysługują żadne roszczenia 
w stosunku do Organizatora.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Organizator przekazuje Partnerowi Konferencji na 
piśmie lub drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Partnera Konferencji wskazany 
w § 9 ust. 1 pkt 2.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Partner Konferencji ponosi na zasadach ogólnych pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania Umowy, w szczególności za jej niewykonanie, 
nienależyte wykonanie lub niedochowanie terminów wykonania Umowy.

§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy, powinny być w pierwszej kolejności 
rozstrzygane polubownie.

2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w ust. 1, Strony 
ustalają iż sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby 
Organizatora.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do bezpośrednich kontaktów Strony wyznaczają następujące osoby:
1) ze strony Organizatora - .....

elektronicznej);
2) ze strony Partnera Konferencji - 

elektronicznej).

(imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty

(imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z 
poźn. zin.).

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron.

Organizator: Partner Konferencji:
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