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UMOWA PARTNERSKA („Umowa”) 
 

zawarta w dniu …........... w …................. pomiędzy: 
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”, 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Partnerem Konferencji”, 
zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”, 
o następującej treści: 
 

§1 
CHARAKTERYSTYKA UMOWY 

1. 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. 

 
§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. 

5. 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). 
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§3 
ZWROT (w przypadku użyczenia Świadczenia) 

1. Partner Konferencji na swój koszt i ryzyko odbierze Świadczenie z miejsca wskazanego przez 
Organizatora w terminie ……………….. 

2. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Organizatora. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Świadczenia. 

 
§4 

PODWYKONAWSTWO, WADY ŚWIADCZENIA 
1. 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. 

2. 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. 

 
§5 

WIZERUNEK KONFERENCJI 
1. 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. 

2. Partner Konferencji oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, by aktywność związana  
z prowadzoną przez niego działalnością nie miała negatywnego wpływu na wizerunek Konferencji. 

3. Partner Konferencji może wykorzystywać logo Konferencji lub szablony materiałów 
promocyjnych Konferencji wyłącznie na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. 

4. Organizator może wyrazić zgodę na umieszczenie nazwy lub logo Partnera Konferencji na 
dostarczanych w ramach Umowy Świadczeniach. 

5. 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. 1 pkt 1.  

6. 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 ………………… oznacza, ze Partner Konferencji dostarczy Świadczenie bez 
umieszczania swojej nazwy i logo na dostarczanym w ramach Umowy Świadczeniu. 

7. 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;  
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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. 

8. 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. 

9. Za zgodą Organizatora dopuszczalne są inne formy promocji Partnera w trakcie trwania 
Konferencji. 

§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 – …....... (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej); 
2) ze strony Partnera Konferencji - …........ (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej). 
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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. zm.). 

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: 


