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UMOWA PARTNERSKA
zawarta 2 0  pazdziemika da 2 0 2 2  roku w 

Toruniu

w celu wspolnej realizacji projektu (Tytul 

projektu: «Miqdzynarodowe Warsztaty

Ratownictwa Przedmedycznego - "Ja tez mogg 

uratowac Twoje zycie!"») organizowanego w 

ramach Programu Erasmus+ (Wniosek numer:

2022-1-PL01-KA152-YOU-000064491;

p o m i 9  d z y:

FUNDACJA ROZWOJU

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I 

OCHRONY ZDROWIA (FREOiOZ) z siedzib^ 

w Toruniu pod adresem: ul. Warszawska 4/9, 87- 

100, Torun; NIP:9562211818

REGON: 34037931200000, reprezentowanq przez 

Prezesa FREOiOZ -  dr inz. Vasyla Baitsyma, 

zwan^ dalej Liderem lub Wnioskodawcq

a

KOVEL APPLIED MEDICAL

COLLEGE OF THE VOLYN REGIONAL 

COUNCILS (KAMC) z siedzib^ w miejscowosci 

Kowel pod adresem: ul. Niepodlieglosci 182, 45-

000 Kowel, Ukraina, reprezentowanym przez -  

Dyrektora Oleny Grygoly, dalej Partnerem.

Powyzsze struktury, zwane dalej

Partnerami lub Stonami, wspolnie oswiadczaj^, 

ze zawierajej. niniejszej Umow^ na okres siedmiu

УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО
укладено 2 0  жовтня 2 0 2 2  року 

в місті Торунь 

Для спільної реалізації проекту (Назва 

проекту: «Ja tez mogq uratowac Twoje zycie!»), 

організованого в рамках програми Erasmus+ 

{Номер заявки:

2022-l-PL01-KA152-YC>U-000064491)

п о м і ж :

Фондом розвитку відновлювальних 

джерел енергії та охорони здоров’я 

(ФРВДЕіОЗ) зі штаб-квартирою за адресою: 

вул. Варшавська 4/9, 87-100, місто Торунь; NIP: 

9562211818, REGON: 34037931200000,

представлений Президентом Фонду доктором 

наук, інженером Василем Байцимом, далі по 

тексту -  Лідер, або Заявник

і КОВЕЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ (КФМК) (Код ЄДРПОУ: 

05500693), що знаходиться за адресою: Україна, 

45-000, місто Ковель, вул. Незалежності 182, в 

особі -  Директора Олени Григоли , далі - 

Партнер.

Вищезазначені структури, далі 

Партнери чи Сторони, спільно заявляють, що 

вони укладають цю Угоду на період семи років



Іаі \¥ сеіи о^апігаср і рггергсмас^апіа 

wsp61nych projekt6 w і program6 w, с\¥Ісгеп і 

сігіаіап V/ гатасії ргс^гати Егазтиз+ 

огаг іппусЬ wsp61nych рго]екг6 \у і program6 w

ЦЕ.

§ 1. Рггесітнгі umowy

БЦопу ито\уу г£ос1т е  розіапахуіа^, ±е 

tworz4  Partnerstwo, kt6 rego се іет  ]єбі wsp61ne 

скіаіапіе па ггесг przygotowania і геаіігасд 

ргхуекйі: " /я  Іеі т о ^  игаШтс Тюо]е іусіе!” 

о гаг іппусЬ projek6 w і ргс^гато\у, с\уіс2 еп і 

сігіаіап лу гатасії ргодгати Ега8т ш +  огах 

іппусЬ program6 w ЕГЕ (dalej ,.Рп^екІу").

§ 2. БіаШв Partnerstwa

1 . Еісіегет і gl6wnym коогсіупаїогет projekt6w

Рипс1ас]а Rozwoju Energetyki Odnawialnej 

і ОсЬгопу Zdrowia (ЕІІЕОіС^).

2 . ''Л^гуБїкіе сігіаіапіа podejnlowane рггег Бісіега

і РагШега w гатасії \vykonywanego \vspolnie 

ркуекйі т  11524 Ьус realizowane zgodnie г  

рггерІБаті prawa.

3. Ъа копіайу ъ Рипсіас^ Rozwoju Зуэгети 

Ес1икас]і, Programu Егазтиз+ огаг іппусії 

organizacij сіоіусг^се wniosk6w і ргсуеЙоду 

осіро'шесігіаіпу Lider.

4. РаПпег иро\уагша Еісіега сіо росірізапіа um 6w

о fmansowanie огаг \yyst9p0wania лу ішіепіи 

раїїпега рггесі Рипсіасіз ІІо2 \Уо]и Бузіеши 

Есіикаср, Programu Егазши8+ огаг іппусії 

organizacij we wszystki,ch sprawach

для організації та здійснення спільних проектів 

та програм, навчань та заходів у рамках 

програми Егазтиз+ та інших україно-польських 

програм та проектів та інших програм ЄС.

§ 1. Предмет угоди

Сторони угоди погоджуються, що вони 

утворюють Партнерство, метою якого є спільна 

робота над підготовкою та реалізацією проекту 

"Я теж можу врятувати Твоє життя!" та 

інших проектів і програм, навчань та заходів у 

рамках програми Б гавш ій  та інших програм ЄС 

(далі «Проекти»).

§ 2. Статус Партнерства

1 .Керівником та головним

координатором проектів є Фонд розвитку 

відновлювальних джерел енергії та охорони 

здоров’я (ФРВДЕіОЗ).

2. Усі заходи, які здійснюються Лідером 

та Партнером у рамках спільно реалізованого 

проекту, повинні здійснюватися відповідно до 

чинного законодавства.

3. Лідер відповідає за контакти з Фондом 

розвитку системи освіти, програмою Ега5т ш +  

та іншими організаціями щодо заявок та 

реалізації проектів.

4. Партнер уповноважує Лідера 

підписувати угоди про фінансування та діяти від 

імені Партнера перед Фондом розвитку системи 

освіти, програмою Еразмус+ та іншими 

організаціями з усіх питань, пов'язаних з



zwi^zanych z realizacj^ umöw i projektow.

§ 3. Zadania partnerow

1. Lider jest strong Umowy o fmansowanie i jest 

odpowiedzialna za prawidlow^ realizacj? 

projektow.

2. Dokumentacja projektow b^dzie

przechowywana w siedzibie Lidera.

3. Partner jest zobowi^zany do udostQpniania na 

zadanie Lidera dokumentacji zwiqzanej z 

realizacjq. projektow.

4. Strony zobowicjzujcj. si$ do przestrzegania 

rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osöb fizycznych w 

zwi^zku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przeplywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogölne rozporz^dzenie 

o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10  

maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781). W 

przypadku koniecznosci powierzenia 

przetwarzania danych osobowych Strony 

zawr^ stosowna umow? regulujaccj. kwestie 

zwi^zane z ochrony tych danych.

5. Lider zobowi^zany jest do:

• reprezentowania partnera przed Fundacj^ 

Rozwoju systemu Edukacji, Programem 

Erasmus+ oraz przed innymi 

organizacjami

• sporz^dzania i sktadania kompletnych 

wniosköw platniczych, zgodnie

виконанням контрактів та підготовки і реалізації 

проектів.

§ 3. Завдання партнерів.

1. Лідер є стороною Угоди про фінансування та 

несе відповідальність за правильну реалізацію 

проектів.

2. Проектна документація

зберігатиметься в штаб-квартирі Лідера.

3. Партнер зобов'язаний надати 

документацію, пов'язану з реалізацією проектів, 

на письмове прохання Лідера.

4. Сторони зобов'язуються

дотримуватися розпорядження Європейського 

Парламенту та Ради Європи (ЄЄ) 2016/679 від 

27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб 

щодо обробки персональних даних та про 

вільний рух таких даних та скасування 

Директиви 95/46 / ЄС (загальне положення про 

захист даних) та Акту від 10 травня 2018 року 

про захист персональних даних (тобто Журнал 

законів за 2019 рік, пункт 1781). Якщо 

необхідно здійснити обробку персональних 

даних, Сторони укладають відповідну угоду, що 

регулює питання, пов'язані із захистом таких 

даних.

5. Лідер зобов'язаний:

• представляти партнера перед Фондом 

розвитку системи освіти, програмою 

Егазти5+ та перед іншими організаціями;

• підготувати та подавати Заявки, 

відповідно до прийнятих принципів, 

викладених в угодах про фінансування;



• aktywnego udzialu w spolnych 

projektach oraz wspöludzialu w promocji 

spolnych projektöw na Ukrainie,

• zarzadzania przydzielonymi srodkami

finansowymi Lidera;

• wdrozenia i stosowania systemu

archiwizacji dokumentacji projektowej,

zgodnie z wymogami Projektöw.

7. Wszelkie decyzje dotycz^ce wydatkowania 

srodköw finansowych, a w szczegölnosci 

stosuj^ce si? kwalifikowalnosci

ponoszonych wydatköw podejmuje Lider.

§ 4. Zadania

Zadania realizowane w ramach

projektöw wymagaj^ zaangazowania si<? 

Partnern w sposöb, ktöry umozliwi realizacj^ 

w/w projektöw.

Partner wyraza zgod^

na opublikowanie przez Lidera informacji o 

podj^tej wspölpracy z Liderem. Partner 

zobowi^zuje si$ do umieszczania logo 

Polsko-Ukrainskiej Rady Wymiany

Mlodziezy, Programu Erasmus+, PBU oraz 

innych programöw i organizacij bior^cych 

ewntualnie wspöludzial w przyszlych 

projektach, na materialach promocyjnych i 

informacyjnych dotycz^cych projektöw.

§ 5. Rozliczenia

Na realizacj^ wszelkich zadan Lidera i 

dzialan zwiqzanych z projektami Lider 

planuj^ przekazywac Par^nerowi srodki

програм, у просуванні їх в Україні;

• управляти виділеними фінансовими 

ресурсами відповідно до вимог 

Лідера;

• впроваджувати та застосовувати 

системи архівації проектної 

документації відповідно до вимог 

Проектів.

7. Усі рішення, що стосуються напрямків 

та обсягів інвестування та витрачання коштів, 

зокрема, прийнятність понесених витрат, 

приймає Лідер.

§ 4. Завдання

Завдання, що виконуються в рамках 

проектів, вимагають залучення Партнера таким 

чином, що дозволить реалізувати вищезазначені 

проекти.

Партнер погоджується на публікацію 

Лідером інформації про співпрацю, здійснену з 

Лідером. Партнер зобов'язується розмістити 

логотип польсько-української Ради обміну 

молоддю, Програми Егазтиз+, Програм 

Добросусідства ЄС та інших програм і 

організацій, які можуть брати участь у 

майбутніх проектах, на рекламних та 

інформаційних матеріалах, що стосуються 

проектів.

§ 5. Розрахунки

Для здійснення завдань Лідера і заходів,



z przyj^tymi zasadami okreslonymi w 

umowach o finansowanie, 

sporz^dzenia sprawozdania koncowego, 

koordynacji, monitorowania oraz kontroli 

dzi atari zwi^zanych z realizacji 

projektow,

opracowania zasad podejmowania 

decyzji,

opracowania zasad oraz wdrozenia 

systemu archiwizacji dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymogami 

Projektow,

systematycznego monitorowania

przebiegu realizacji projektow

oraz niezwlocznego informowania

Partnera projektow o zaistnialych 

nieprawidlowosciach, 

pomiaru wartosci wskaznikow 

osi^gni^tych dzi^ki realizacji projektow, 

zapewnienia realizacji obowi^zkow w 

zakresie sprawozdawczosci finansowej, 

prowadzenia odr^bnej ewidencji 

ksi^gowej dotycz^cej realizacji

projektow,

biez^cego zarz^dzanie srodkami

finansowanymi, zgromadzonymi

na rachunkach bankowych projektow, 

rozliczenia 1 0 0 % otrzymanych srodkow 

fmanuj^cych projekty oraz sporz^dzenia 

sprawozdania koncowego z realizacji 

tych projektow,

• підготувати підсумковий звіт;

• координувати, моиіторити та

контролювати діяльність, пов'язану з 

реалізацією проектів;

• розробляти правила для прийняття 

рішень;

• розробляти правила та впроваджувати

системи архівування проектної 

документації відповідно до вимог

Проектів;

• систематично контролювати хід

виконання проектів та негайно 

інформувати Партнера проекту про будь- 

які порушення;

• вимірювати значення показників, 

досягнутих в результаті реалізації 

проекту;

• забезпечувати дотримання зобов'язань з 

фінансової звітності;

• забезпечувати індивідуальне ведення 

бухгалтерського обліку, що стосується 

реалізації проекту;

• поточне управління коштами, що 

знаходяться на банківських рахунках 

проектів;

• забезпечити виплату 100% коштів, 

отриманих на фінансування проектів, та 

підготувати підсумковий звіт про 

виконання цих проектів.

6. Партнер зобов'язується:

• брати активну участь у підготовці та 

реалізації спільних ліроектів та



pieni^zne zgodnie z rachunkami lub fakturami 

dotyczqcymi konkretnych projektow.

§ 6. Monitoring i kontrola

1. Partner zobowi^zuje si$ do rzetelnego 

realizowania przyj^tych zalozen, 

przyjmujac zasad? "non-profit".

2. Lider odpowiedzialny jest za 

monitorowanie i kontrol^ realizacji 

projektow.

3. Partner zobowi^zuje si^ do niezwiocznego 

informowania Lidera o problemaeh w 

realizacji projektow.

4. Lider w imieniu Partnern prowadzi 

rozliczenia finansowe i nadzoruje 

wydatkowania srodköw pieni^znych oraz 

dokumentacj^ projektow.

§ 7. Spory Partneröw

1. Ewentualne spory zwi^zane z realizacji 

niniejszej umowy Partnerzy b^d^ si$ starali 

rozwigzywac polubownie.

2. Do czasu rozstrzygni^cia sporu stanowisko 

Lidera jest wi^zqce.

3. W przypadku braku porozumienia spor 

zostanie poddany pod rozstrzygni^c s^du 

wlasciwego dla siedziby Lidera.

§ 9. Rozwi^zanie umowy

1. Umowa moze zostac rozwi^zana przez kazdq. 

ze stron z 1 0  miesi^cznym okresem 

wypowiedzenia.

пов'язаних з реалізацією проектів, Лідер планує 

надавати Партнеру грошові засоби відповідно 

до рахунків або рахунків-фактур, що будуть 

стосуватися реалізації конкретних проектів.

§ 6. Моніторинг та контроль

1. Партнер зобов'язується добросовісно 

реалізовувати прийняті засади співробітництва, 

дотримуючись принципу неприбутковості.

2. Лідер несе відповідальність за 

моніторинг та контроль виконання проекту.

3. Партнер зобов'язується негайно 

інформувати Лідера про проблеми в реалізації 

проекту (проектів).

4. Лідер від імені Партнера проводить 

фінансові розрахунки та здійснює контроль за 

витрачанням коштів та проектною 

документацією.

§ 7 Спори партнерів

1. Будь-які суперечки, Пов'язані з 

виконанням цієї Угоди, Партнери намагаються 

вирішити полюбовно.

2. Поки суперечка не буде вирішена, 

позиція Лідера є блокуючою.

3. У разі незгоди спір буде переданий до 

компетентного суду за місцем розташування 

Лідера.

§ 9. Розірвання договору

1. Угода може бути розірвана будь-якою



2. Rozwi^zanie umowy moze nast^pic w 

zwiazku z wyst^pieniem niezaleznych od stron 

okolicznosci uniemozliwiaj^cych dalsze 

wykonywanie zawartych postanowien.

§ ll.Postanowienia koncowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas do konca

2029 roku z zachowaniem 10 miesi^cznego 

wypowiedzenia. Jezeli ktörakowliek ze ztron 

w tym terminie nie zlozy ww.

wypowiedzenia, Umowa zostaje przedluzona 

na czas nieokreslony.

2. Umow? sporz^dzono w dwöch 

jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym 

dla kazdej ze stron.

стороною з 10-ти місячним попередженням.

2. Розірвання угоди може мати місце у 

зв'язку з настанням незалежних від сторін 

обставин, які перешкоджають подальшому 

виконанню положень.

§11.  Заключні положення

1. Договір укладається до кінця 2029 року 

з 10 місячним попередженням про розірвання. 

Якщо будь-яка із сторін протягом цього періоду 

не подає вище зазначене попередження про 

розірвання, то даний Договір продовжується на 

невизначений термін.

2. Договір складено у двох однакових 

примірниках, по одному для кожної сторони.

Lider Партнер

Prezes FREOiOZ Директор КФМК

IUGEDTvSAODNAWlIbNEJ

fes % г793129 KRS 0000287652

dr inz. Vasyl Baitsym Олена Григола


