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Umowa przystąpienia  
do Programu  

 

w Poznaniu w dniu 01 września 2015 rok pomiędzy: 

Fundacją eSzkoła z siedzibą w Poznaniu (61-770) przy ul. Paderewskiego 8, wpisanej do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000444903, NIP7811882345, REGON: 302309241,    

reprezentowaną przez: 

Ryszarda Stefanowskiego – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Fundacją”, 

a Szkołą: 

Nazwa szkoły;  

Adres 

Adres cd. 

reprezentowaną przez : 

 

______________________________________________________________________ 
 

zwaną dalej „Partnerem”, 

zwanymi dalej „Stronami”  

została zawarta Umowa ramowa przystąpienia do Programu „Szkoła w chmurze”, zwana dalej 
„Umową” o następującej treści: 

§ 1.  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udział Partnera w Programie „Szkoła w Chmurze”. 

2. Celem Programu „Szkoła w chmurze” jest: 

2.1. Stworzenie trwałych ram wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy Fundacją 
a Partnerem. 

2.2. Dostarczanie różnych usług z zakresu techniki IT związanych z utrzymaniem w ruchu i mo-
nitorowaniem stanu infrastruktury dostępowej do Internetu, niezawodnością działania 
i bezpieczeństwem, serwisem szkolnej infrastruktury IT oraz lokalnej sieci Wi-Fi Partnerów 
Programu „Szkoła w Chmurze”. 

2.3. Działalność edukacyjna skierowana do kadry Partnerów Programu „Szkoła w Chmurze” 
obejmująca udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach kształcenia 
podwyższających wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania 
technologii IT w edukacji. 

2.4. Promocja dobrych praktyk i nowych rozwiązań w zakresie wdrażania usług infor-
matycznych u Partnera Programu „Szkoła w Chmurze” i włączania ich do pracy szkoły 
z uczniem. 
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2.5. Organizowanie dla Partnerów Programu „Szkoła w Chmurze”, akcji promocyjnych 
obejmujących dostawy urządzeń i oprogramowania w konkurencyjnych cenach, 

wynikających z agregacji zamówień. 

2.6. Stworzenie elektronicznej platformy umożliwiającej wymianę poglądów i doświadczeń 
pomiędzy dyrektorami i nauczycielami ze szkół.   

§ 2.  

Oświadczenia Fundacji 

Fundacja oświadcza, że: 

1. Program jest działalnością statutową Fundacji  skierowaną do Partnerów Programu „Szkoła 

w Chmurze” na terenie całego kraju. 

2. Udział Partnera jest dobrowolny we wszystkich działaniach Programu „Szkoła w Chmurze”. 

3. Aktywności w Programie „Szkoła w Chmurze” mają charakter: 

3.1. Aktywności bezpłatne dla Partnera i finansowane przez Fundację lub podmioty trzecie, 

3.2. Aktywności płatne przez Partnera. 

§ 3.  

Zobowiązania Stron 

1. Fundacja zobowiązuje się do: 

1.1. Organizowania usług, dostaw i innych aktywności gospodarczych, które będą objęte 
odrębnymi umowami i dobrowolnością udziału Partnera. 

1.2. Udzielania pierwszeństwa w udziale we wszystkich aktywnościach organizowanych w ra-
mach Programu „Szkoła w Chmurze” lub poza nim jeżeli nie zabraniają tego inne 
regulacje. 

1.3. Bezpłatnego dostępu do platformy informacyjno-komunikacyjnej będącej intranetem 
Programu „Szkoła w Chmurze” w ramach serwisu. 

1.4. Bieżącego informowania Partnera o nowych aktywnościach w ramach Programu 

„Szkoła w Chmurze”. 

1.5. Zapewnienia ciągłości i niezawodności usług dostarczanych w ramach Programu 
„Szkoła w Chmurze”. 

2. Partner zobowiązuje się do aktywnego udziału w Programie „Szkoła w chmurze”. 

§ 4.  

Inne postanowienia 

1. Wszelkie zmiany w Umowie mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo 

dla  siedziby Fundacji. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

 

 

Fundacja        Partner 


