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Umowa o Partnerstwie celem wspólnej pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami 
Umowa o Partnerstwie, zwana dalej Umową zawarta w dniu 25.05.2012r. pomiędzy 
Fundacją Tęczowy Dom z siedzibą w 00 - 054 Warszawa przy ul. Jasna 22 lok. 105 a, 
wpisaną do KRS pod nr: 0000149736 , NIP: 522 - 260 - 13 - 52, REGON: 017224060 
reprezentowaną przez Prezesa Fundacji, Andrzeja Krajewskiego i Wice Prezesa Fundacji, 
Ewę Osiewicz-Maciejczyk, zwana dalej Fundacją 
a 
Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szcześliwicka 40, 02-353 
Warszawa, NIP: 525-00-05-840; REGON:000001488 zwany dalej Partnerem, 
reprezentowaną przez Kanclerza APS, Macieja Olejniczaka. 

§1 
 
Strony umowy stwierdzają zgodnie, że zawiązują Partnerstwo, którego celem jest 
współpraca w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością, a w szczególności osobom 
niewidomym i słabo widzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

§2 
Zakres odpowiedzialności i obowiązki Fundacji 
Pomoc osobom z niepełnosprawnością, a w szczególności osobom niewidomym i słabo 
widzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

● Integrowanie osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. 
● Propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności. 
● Wsparcie Partnera w jego działalności dotyczącej osób z niepełnosprawnością. 
● Zapewnienie sprawnego systemu informacji i komunikacji z Partnerem. 
● Bieżący nadzór nad pracą personelu zaangażowanego we współpracę. 
● Gromadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji związanej ze współpracą 

z Partnerem. 
● Umieszczanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o 

programach prowadzonych przez Partnera. 
● Umieszczanie informacji o nawiązaniu współpracy z Partnerem na http 

://www.tęczowydom.org/ 

§3 
Zakres odpowiedzialności i obowiązki Partnera 

● Współuczestniczenie w promocji współpracy z Fundacją. 
● Informowanie studentów o możliwości skorzystania z programów organizowanych 

przez Fundację. 
● Aktywne uczestnictwa i współpraca w działaniach, mających na celu realizację 

umowy. 
● Niezwłoczne informowanie Fundacji o przeszkodach we współpracy, w tym o ryzyku 

zaprzestania realizacji współpracy. 



● Umieszczanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o 
prowadzonych przez Fundację programach i akcjach. 

● Stały kontakt Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością Samorządu Studentów APS 
ze - studentami zaangażowanymi we współpracę. 

● Umieszczanie informacji o nawiązaniu współpracy z Fundacją na witrynach 
internetowych związanych z działalnością Partnera. 

§4 
Zagadnienia finansowe 
Strony przyjmują iż współpraca jest całkowicie bezinteresowna a czynności celem realizacji 
będą wykonywane bezpłatnie. 

§5 
Zmiany w umowie 
Strony umowy mogą zgłaszać zmiany, pozostające w zgodzie z celami współpracy oraz 
zapisami zawartej umowy. 
Zmiany w umowie mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez obie 
strony z zachowaniem formy pisemnej. 
§6 Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§7 
Rozwiązanie umowy 
Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym wypowiedzeniem: 

● na podstawie porozumienia stron, w tym, w przypadku wystąpienia okoliczności 
uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, 

● w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez obie strony wynikających z 
umowy. 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. 

§8  
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
krajowego, w tym przepisy kodeksu cywilnego i Unii Europejskiej. : 

§9 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 


