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AKADEMIA LIDERÓW FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

UMOWA  

 

Umowa zawarta w Warszawie w dniu ...............................................................  

  

Strony umowy:   

1. Fundacja Świętego Mikołaja, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym 

przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Rejestrowy, pod numerem KRS 

0000126602, adres:  

Piaseczno 05-500, ul. Przesmyckiego 40,  

Reprezentant:   Dariusz Karłowicz – prezes zarządu  

Joanna Paciorek – wiceprezes zarządu,   

zwana dalej „Fundacją”  

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika)  

legitymującego się dowodem osobistym nr .........................................,  

zwany/a dalej „Uczestnikiem” 

§ 1  

Przedmiotem umowy są warunki współpracy przy Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, zwanej 

dalej „Akademią”, skierowanej do młodych liderów społecznych, którzy w przyszłości wezmą udział 

w organizacji życia publicznego Polski.  

§ 2  

Uczestnik zgadza się na dobrowolne przystąpienie do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.  

§ 3  

Uczestnik zobowiązuje się do:  

1. wypełniania obowiązków zawartych w regulaminie Akademii, który jest integralną częścią 

umowy, w tym do udziału we wszystkich elementach Akademii: szkole letniej i szkole zimowej, 

realizacji projektu społecznego, wydatkowania otrzymanego stypendium na rozwój pasji, 

uzdolnień i zainteresowań zgodnie z zał.6 do regulaminu Akademii (Przeznaczenie stypendium) 

oraz przysłania sprawozdania z wydatkowania stypendium i sprawozdania merytorycznego z 

realizacji projektu, zaangażowania społecznego, w szczególności na rzecz programu Stypendia 

św. Mikołaja (zaangażowanie w pozyskiwanie szkół do programu Stypendia św. Mikołaja, 



 

 

2/3 

wsparcie koordynatorów w szkołach w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój 

stypendystów tego programu);  

2. przestrzegania regulaminu Akademii;  

3. umieszczania w materiałach promocyjnych realizowanego projektu informacji: „Projekt 

realizowany w ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja” oraz logotypu Akademii 

Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Materiały z użyciem logotypu Akademii Liderów powinny 

być każdorazowo akceptowane przez Fundację; 

4. oznaczania postów umieszczanych na Facebook dotyczących realizowanego projektu: 

@Akademia FSM i na Instagramie: @akademialiderow; 

5. przesłania minimum 10 zdjęć z prowadzonych działań projektowych na adres 

akademia@mikolaj.org.pl 

6. umożliwienia kontroli osobom upoważnionym przez Fundację.  

 

                                                            
§ 4  

Fundacja zobowiązuje się do: 

1. zorganizowania szkoły letniej przygotowującej uczestników do realizacji projektów, kształcącej 

w nich kompetencje liderskie oraz rozwijającej wiedzę z zakresu sfery obywatelskiej; 

2. zapewnienia wsparcia tutora podczas realizacji projektu; 

3. zorganizowania szkoły zimowej dla uczestników, w trakcie której przedstawią oni zrealizowane 

projekty oraz otrzymają certyfikat ukończenia Akademii; 

4. wypłacania stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie; 

5. Stypendium będzie wypłacane w równych comiesięcznych transzach w okresie od września 

2023 r. do czerwca 2024 r. na podany poniżej numer konta bankowego do 15 dnia każdego 

miesiąca. 

Dane właściciela konta bankowego: ………………………………………… 

Numer konta bankowego: …………………………………………….……… 

       

§ 5 
Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie nieodpłatnie wszelkich 

materiałów, takich jak zdjęcia, filmy, sprawozdania przekazane Fundacji w ramach udziału w Akademii 

w publikacjach, na stronach internetowych i portalach społecznościowych Fundacji, na plakatach 

i ulotkach, w informacjach prasowych, w prezentacjach multimedialnych i w innych materiałach 

przygotowywanych przez Fundację. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

w materiałach fotograficznych i filmowych przygotowanych przez Fundację w ramach Akademii Liderów. 

Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych zawartych 
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w formularzu zgłoszeniowym przez okres trwania projektu Akademii, a także przez okres 10 lat po jego 

zakończeniu. 

 

§ 6  

Fundacja ma prawo do:  

1. monitoringu uczestnika w zakresie realizacji Akademii;  

2. rozwiązania umowy z uczestnikiem i wykluczenia go z Akademii w przypadku nie wypełniania 

przez niego zobowiązań.   

§ 7  

Umowa zawierana jest na okres od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r.  

§ 8 

Fundacja wyznacza na swojego przedstawiciela Antoninę Grządkowską, 

antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl, tel. 791 793 021.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe.  

1. Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.  

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i dodatkowe ustalenia umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 10 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

…………………………………..                           ………………………………………. 

      Reprezentant Fundacji                                       Uczestnik  

 


