
UMOWA RAMOWA WSPÓŁPRACY 
 

 
zawarta w dniu ____.____.________ r. pomiędzy 
                                      DD      MM         RRRR 

_____________________________________________________ w __________________, 
                                                    Nazwa Organizatora                                                                                 Miejscowość 
 
_________________________________________________________________________, 
                                                           Dokładny adres siedziby 
 
 
zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przez: 
 

1. ___________________________________ – _______________ 
Imię Nazwisko – Funkcja 

 
2. ___________________________________ – _______________ 

Imię Nazwisko – Funkcja 
 

a  

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Warszawie,  
ul Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 w Warszawie, 
zwanym dalej Zarządem Głównym TPD, reprezentowanym przez:  
 

1. Wiesława Kołaka – Prezesa 

2. Grażynę Kalińską – Skarbnika. 

Zarząd Główny TPD jest właścicielem Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego       
w Jastrzębiej Górze, ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 19, uprawnionym do dysponowania          
Ośrodkiem na cele związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach            
odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

§1 

 

Przedmiotem Porozumienia jest zorganizowanie przez Organizatora wypoczynku 

dla ______ osób (łącznie): 

1. ____ uczestników, w tym: ____ dzieci do 18 r.ż. i/lub ____ dorosłych 
 

2. oraz ____ opiekunów 



w nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra, w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym        
przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 19,  

na turnusie w okresie od ____.____.________ do ____.____.________. 
                                           DD      MM         RRRR             DD      MM         RRRR 

 

 

§2 

 

Zarząd Główny TPD zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia pobytu uczestnikom w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym      
w Jastrzębiej Górze przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 19, spełniającym co          
najmniej  następujące standardy: 
a) pokoje mieszkalne 2-5-osobowe bez łazienek w pokojach (łazienki i toalety          

dostępne na korytarzach, przypisane do pokoi  w stosunku 1:1),  
b) część pokoi 2-4-osobowych z własnymi łazienkami, 
c) świetlica, stołówka, izolatka. 

2. Zapewnienia bezpłatnego pobytu jednemu wychowawcy przypadającemu na każde         
piętnaścioro dzieci.  

3. Zapewnienia obsługi pielęgniarskiej oraz ratownika wodnego w godzinach ustalonych          
przez strony według potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że liczba godzin pracy każdej            
z wymienionych osób nie będzie przekraczać 8 godzin dziennie. 

4. Udostępnienia miejsca do zorganizowania ogniska oraz boiska sportowego        
trawiastego. 

5. Utrzymania czystości w pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach, świetlicach,       
stołówce na bieżąco oraz w łazienkach przynależących do pokoi zajmowanych przez           
uczestników turnusu co trzy dni.  

6. Zapewnienia całodobowego dozoru obiektu. 
7. Zapewnienia warunków bhp i p. poż. 
8. Zorganizowania w obiekcie wyżywienia dla uczestników turnusu w jego trakcie, tj. 

a. śniadań, 
b. obiadów, 
c. podwieczorków, 
d. kolacji, 
e. ew. w przypadku zorganizowania całodniowych wycieczek w trakcie trwania         

turnusu tzw. suchego prowiantu, 
f. zapewnienie suchego prowiantu na drogę powrotną.  

 
 

§3 

 

Organizator zabezpiecza kadrę pedagogiczną (tj. kierownika kolonii i wychowawców) oraz 
realizację założonego programu i materiały K.O. 

 



    §4 

Organizator dokona zgłoszenia we właściwym Kuratorium Oświaty dotyczącego wpisu w/w 
obiektu do rejestru  placówek kolonijnych. 

 

§5 

1. Tytułem należności za świadczenia Zarządu Głównego TPD, o których mowa w §2            
Organizator zapłaci Zarządowi Głównemu TPD za każdego uczestnika wynagrodzenie         
w kwocie: 60 zł za osobodzień od dziecka i 65 zł za osobodzień od osoby dorosłej.  
 
Ostateczna wysokość wynagrodzenia należna Zarządowi Głównemu TPD stanowi iloczyn         
kwoty ustalonej za jednego uczestnika, liczby uczestników i liczby osobodni. Od sumy tej             
odejmowany jest koszt pobytu wychowawców (par. 2 pkt. 2). 

 
2. Wynagrodzenie należne Zarządowi Głównemu TPD Organizator wpłaci na rachunek         

bankowy Zarządu Głównego TPD: 77 1240 6175 1111 0000 4569 8705 w następujących             
terminach i transzach: 

 
Transza 1: 20% całkowitej sumy w terminie min. 90 dni przed rozpoczęciem           
opłacanego turnusu określonego przez niniejsze Porozumienie. Transza 1 stanowi         
potwierdzenie rezerwacji oraz zapoznanie się z Warunkami rezerwacji dla grup          
zorganizowanych i Regulaminem ośrodka. 
 
Transza 2: 70% całkowitej sumy w terminie min. 14 dni przed rozpoczęciem            
opłacanego turnusu, 
 
Transza 3: pozostałe 10% sumy całkowitej na podstawie rachunku wystawionego          
przez ZG TPD, który uwzględni ew. różnice mogące wynikać ze zmniejszenia bądź            
zwiększenia liczby uczestników turnusów w wyniku zdarzeń losowych.  
 
 

§6 

Za działalność pedagogiczno-wychowawczą odpowiedzialny jest Organizator. Organizator       
organizuje we własnym zakresie i na własny koszt kadrę wychowawców oraz transport            
uczestników kolonii. 

§7 

Koszty ubezpieczenia wypoczynku dzieci i młodzieży pokrywa Organizator. 
 

§8 

Szkody wyrządzone w Ośrodku przez uczestników zostaną wycenione przez przedstawicieli 
stron umowy, a Organizator ureguluje należność w wysokości określonej w podpisanym 
przez obie strony protokole. 

 



§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu          
cywilnego. 

§10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§11 

Strony zgodnie ustalają, że Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z tytułu praw            
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź w jakikolwiek sposób z nią związanych            
jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

§12 

Integralną część niniejszego Porozumienia stanowi Zał. 1. (Warunki rezerwacji dla grup           
zorganizowanych). 

§13 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej          
ze stron. 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

 

___________________________________
Nazwa Organizatora 

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

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

 


