
 

 

UMOWA PARTNERSKA 
 

SYNTEA EDUCATION PARTNER 
 

zawarta w ……………….., dnia ………………………., pomiędzy: 
 
 
 
 
 
 
A.) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, prowadzący(a) działalność gospodarczą pod nazwą …………... wpisany(a) do rejestru 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez ……………………. pod numerem ……………. któremu(ej) nadano numer 
identyfikacyjny NIP ………………………… oraz numer statystyczny REGON ……………………, nr rachunku bankowego 
……………………... 
B.) w przypadku spółek cywilnych 
(Nazwa spółki ) - spółka cywilna z siedzibą w ………………….. przy ulicy ……………..…………………, 
reprezentowana przez: 
- Imię i nazwisko, adres zamieszkania, prowadzący(a) działalność gospodarczą pod nazwą …………... wpisany(a) do 
rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez ……………………. pod numerem ……………. któremu(ej) nadano 
numer identyfikacyjny NIP ………………………… oraz numer statystyczny REGON ……………………, nr rachunku bankowego 
……………………... 
- Imię i nazwisko, adres zamieszkania, prowadzący(a) działalność gospodarczą pod nazwą …………... wpisany(a) do 
rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez ……………………. pod numerem ……………. któremu(ej) nadano 
numer identyfikacyjny NIP ………………………… oraz numer statystyczny REGON ……………………, nr rachunku bankowego 
……………………... 
UWAGA: 
Należy dołączyć kopię umowy spółki cywilnej 
W przypadku większej ilości wspólników należy dołączyć pełnomocnictwo wspólników lub pełnomocnika do występowania w imieniu 
spółki podpisanych przez wszystkich wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej 
 
C.) w przypadku spółek: jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych: 
(Nazwa spółki) z siedzibą w …………… przy ulicy ………………………………………, …………. wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ……………… w Sądzie Rejonowym w ………….., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, Numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………… ,Kapitał zakładowy: ………………….. zł, reprezentowana przez: 
  
…………………………… – ……………….., 
 
…………………………… – ……………….. 

w treści umowy „Syntea Education Partner” w skrócie SEP 
, a 
 
2. Spółką Syntea Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 9A, 20–704 Lublin, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000308412, o numerze REGON: 060373770, o numerze NIP: 7123122247, reprezentowaną 
przez: 

1. Piotra Fałka – Prezesa Zarządu, 
2. Paweł Chudy – Wiceprezesa Zarządu 
  

w treści umowy „Spółka” 
Zważywszy, że: 
 
- umawiające się Strony rozważają zamiar podjęcia współpracy w zakresie wspólnych działań handlowych i marketingowych 
mających na celu połączenie potencjału biznesowego obu podmiotów, 
- z uwagi na rodzaj oraz zakres ujawnianych informacji, uważa się za niezbędne, utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji,  
które strony uzyskają w związku z zamiarem podjęcia współpracy, 
- strony zapewniły, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności  
w odniesieniu do informacji przekazanych, 
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Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje:  
 
 
Art.1. Definicje  

§ 1 
 
„Współpraca” oznacza szeroko zakrojone działania obu stron umowy w zakresie propagowania, reklamowania oraz 
sprzedaży produktów Spółki przez SEP, jak również realizację działań marketingowych przez SEP na rzecz produktów 
Spółki. 
 
"Informacje Poufne" oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Spółki, w szczególności produktów 
Spółki, informacje dotyczące prowadzonej działalności stron, ich podmiotów zależnych lub podmiotów z nimi trwale 
powiązanych stałymi kontraktami, warunki umów zawartych pomiędzy stronami umowy, koncepcje biznesowe, 
zamierzenia techniczne i organizacyjne, moduły, próbki, prototypy lub ich części, oprogramowanie, dokumentacja i dane, 
które mogą stać się dostępne podczas ich prezentacji, używania, testowania lub przeglądania, informacje o charakterze 
technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym i organizacyjnym związane z przedmiotem wzajemnej 
współpracy stron niezależnie od formy jej utrwalenia (w tym w formie pisemnej, ustnej lub przy wykorzystaniu 
jakichkolwiek innych środków), zarówno przed, jak i po dacie zawarcia niniejszej Umowy, jednakże z wyłączeniem 
informacji albo danych, które: 
a. są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób, bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 
b. SEP otrzymał ze źródła innego niż Spółka bez naruszenia przez SEP zobowiązania  

do zachowania poufności;  
c. zostaną ujawnione przez SEP (i) po uprzednim uzyskaniu pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki lub 

(ii) bez takiej zgody, po okresie pięciu lat od daty rozwiązania niniejszej Umowy. 
 
 

Art. 2. Przechowywanie i zabezpieczanie Informacji Poufnych 
 

§ 1 
 

SEP zachowa Informacje Poufne w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki 
ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te, które są stosowane przez nią w stosunku do jej własnych 
Informacji Poufnych. 

§ 2 
 

SEP zobowiązuje się utrzymać informację poufną w tajemnicy i chronić ją, co najmniej ze starannością,  
z jaką chroni swoje tajemnice przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad dostępu i przekazywania informacji, wprowadzać 
do umów z podwykonawcami zapisy zobowiązujące do zachowania w tajemnicy informacji poufnych. 

 
 

§ 3 
 
SEP zobowiązuje się wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji wspólnych przedsięwzięć 
określonych w Umowie chyba, że strony inaczej uzgodnią na piśmie.  
 

§ 4 
 

SEP z wyjątkiem celów określonych w poprzednim punkcie, zobowiązuje się nie kopiować ani w inny sposób nie powielać 
Informacji Poufnych. 
 

§ 5 
 

SEP zobowiązuje się ujawniać informacje poufne tylko i wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację wspólnych 
przedsięwzięć i tylko wyłącznie w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do wykonania zadania, po nawiązaniu z nimi 
stosunku pracy lub umowy, przeszkoleniu z zakresu organizacji ochrony tajemnicy, które złożyły zobowiązanie  
do nieujawniania informacji poufnych osobom niepowołanym i z w pełni uzasadnionych przyczyn muszą zostać zapoznani 
z informacją poufną. 
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§ 6 
 

SEP odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkich swoich podwykonawców, w przypadku powierzenia im 
jakichkolwiek prac z zakresu umowy. 
 

§ 7 
 
SEP bezzwłocznie powiadomi Spółkę o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności prowadzenie postępowania 
sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny ujawnienia informacji poufnych. 
 

§ 8 
 
SEP bezzwłocznie poinformuje Spółkę o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji poufnej. 

 
 
Art.3. Ograniczenia i gwarancja 
 

§ 1 
 

SEP nie przekaże Informacji Poufnych, (i) ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej,  
z zastrzeżeniem Art. 2,  § 5,  (ii) nie wykorzysta tych informacji komercyjnie ani żadnej ich części bez uprzedniej pisemnej 
zgody Spółki. Nie ograniczając powyższego, SEP upoważniony będzie do ujawnienia Informacji Poufnych, jeżeli 
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim  
to będzie możliwe zawiadomi o tym Spółkę, co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem. 
 

§ 2 
 
Wszelkie prawa do Informacji Poufnych są zastrzeżone przez Spółkę, a żadne prawa ani zobowiązania poza zapisanymi w 
niniejszej Umowie nie zostają przyznane ani nie wynikają z postanowień niniejszej Umowy.  
W szczególności nie przyznaje się w niniejszej Umowie żadnej licencji w związku z wynalazkiem, patentem, prawem 
autorskim lub innym prawem własności przemysłowej lub intelektualnej przysługującym Spółce.  

 
 

Art.4. Zawiadomienia 
 

Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i powinny być wysłane drugiej Stronie 
listem poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na jej adres określony na wstępie niniejszej 
Umowy lub na inny adres, o którym dana Strona zawiadomiła zgodnie z powyższym, zaadresowanym do sygnatariusza 
niniejszej Umowy z tej strony. 
 
 

Art.5. Obowiązki SEP 
 

1. Współpraca SEP w działaniach marketingowych, służących propagowaniu produktów Spółki, w tym w szczególności 
szkoleń, materiałów dydaktycznych w postaci tradycyjnej i e-learningowej oraz usług związanych z wykorzystaniem 
autorskich platform Spółki: szkoleniowej (Learning Management System) i certyfikacyjnej (Certification Management 
System). 

2. Wspierania Spółki w promowaniu produktów na rynku krajowym i zagranicznym. 
3. Realizacja szkoleń na bazie produktów Spółki przez SEP. 
4. Wprowadzanie produktów Spółki do własnego portfolio produktów przez SEP.  
5. Realizacja szkoleń przez SEP na bazie koncepcji i materiałów dydaktycznych Spółki.  
6. SEP nie będzie się angażował, ani nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na angażowanie się, ani nie ułatwi jej 

angażowania się w jakiekolwiek formy korzystania lub działania zakazane niniejszą umową. Każde nieuprawnione 
korzystanie z materiałów licencjonowanych przez Spółkę lub dostęp do materiałów licencjonowanych Spółki 
przekazanych na podstawie niniejszej Umowy wykraczające poza zakres udzielonej licencji lub w inny sposób 
niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, stanowi lub skutkuje naruszeniem praw własności intelektualnej 
Spółki oraz naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. SEP niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym przypadku 
nieuprawnionego korzystania oraz o każdej innej formie nieuprawnionego dostępu. 
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Art.6. Obowiązki Spółki 
 

1. Współpraca z SEP w działaniach marketingowych, służących propagowaniu produktów Spółki. 
2. Wspierania SEP w działaniach mających na celu propagowanie, wdrażanie i realizację szkoleń na bazie produktów 

Spółki. 
3. Nadania SEP statusu Syntea Education Partner po pozytywnym przejściu procesu akredytacji. 
4. Stała współpraca z SEP w zakresie modyfikacji i aktualizacji produktów Spółki do potrzeb rynkowych. 
5. Wspieranie SEP na etapach planowania, tworzenia, aplikowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze 

środków UE. 
6. Wspieranie SEP w zakresie poszerzenia portfolio usług jak również zdobywanie nowych kontrahentów zarówno na 

rynku krajowym jak i zagranicznym. 
 

Art.7. Czas trwania umowy 
 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas 2 lat. Postanowienia art.1, 2 i 3 pozostają w mocy przez 5 lata  
od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. 
 

Art.8. Płatności - Rozliczenia 
 

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy, SEP ma prawo do otrzymania wynagrodzenie ze strony Syntea w przypadku 
spełnienia szczegółowych wymagań związanych z realizacją sprzedaży produktów Spółki i prowadzenia 
uzgodnionych działań marketingowych związanych z produktami Spółki. 

2. Szczegółowe zasady rozliczeń ustalone zostaną każdorazowo na bazie indywidualnych negocjacji i zapisane zostaną 
w formie aneksu do niniejszej Umowy. 

 
Art.9. Odpowiedzialność 
 

a) W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez SEP zapłaci za każdy przypadek naruszenia karę 
umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w terminie 7 dni od dnia wezwania jej do zapłaty na 
rachunek wskazany w tym wezwaniu; 
b) Spółka może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda z tytułu naruszenia 
postanowień niniejszej Umowy przewyższa zastrzeżoną w pkt 6 lit. a) powyżej karę umowną.  
 

Art.10. Wypowiedzenie umowy 
 

1. Umowa może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
naruszenia przez SEP istotnych jej postanowień, w szczególności dotyczących zachowania poufności. 

 
Art.11. Postanowienia końcowe 

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Niniejsza Umowa 
będzie rozpatrywana i interpretowana zgodnie z prawem polskim, a Strony niniejszym poddają się jurysdykcji właściwego 
rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Spółki. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
Podpisy Stron: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..      ……………………………………….. 
          Spółka – SYNTEA S.A                                   SEP – Syntea Education Partner 


