
1 
 

Załącznik nr 10 do zarządzenia Rektora 
nr 25 z dnia 30 maja 2014 r. 

 
 
 

UMOWA RAMOWA nr ……… ……… 
 
 

zawarta w dniu ……………………………….…., w Warszawie pomiędzy:  
Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, 
NIP 525-000-84-07, zwaną w treści umowy „Uczelni ą”, reprezentowaną przez 
prorektora 
 ......................................................................................................................................  

a 
 ......................................................................................................................................  
reprezentowanym/ą przez 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

zwanym/ą w treści umowy „Stowarzyszeniem ”, 

o następującej treści:  

§ 1 
Umowa ramowa określa współpracę pomiędzy Uczelnią a Stowarzyszeniem. 

§ 2 
1. Stowarzyszenie moŜe: 

1) ubiegać się o uŜyczenie lokalu na terenie Uczelni, słuŜącego wyłącznie do 
realizacji celów statutowych; 

2) ubiegać się o wynajem innych pomieszczeń na terenie Uczelni, biorąc pod 
uwagę zarówno celowość zapotrzebowania Stowarzyszenia, jak i zasoby 
lokalowe Uczelni. 

2. Odrębnie zostaną określone szczegóły dotyczące uŜyczenia lub najmu lokalu. 

§ 3 
Stowarzyszenie zobowiązuje się do: 

1) działania i realizowania projektów na Uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej 
przepisami dotyczącymi działalności studenckiej; 

2) uŜywania logo i nazwy Uczelni tylko na potrzeby realizacji projektów, o których 
mowa w pkt 1, po uprzednim otrzymaniu odpowiednich akceptacji; 

3) posiadania opiekuna Stowarzyszenia, o którym mowa w § 17 zarządzenia 
Rektora nr 25 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania  
i finansowania działalności studenckiej. Wskazanie opiekuna odbywa się na 
wniosek Stowarzyszenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

§ 4 
Uczelnia po wydaniu pozytywnych decyzji zobowiązuje się do: 

1) uŜyczenia lokalu na jej terenie, słuŜącego wyłącznie do realizacji celów 
statutowych; 



2 
 

2) wynajmu innych pomieszczeń na jej terenie, z uwzględnieniem moŜliwości 
lokalowych Uczelni. 

§ 5 
1. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę zachowując 30 dniowy okres 

wypowiedzenia.  
2. W przypadku niewypełnienia obowiązków określonych w zarządzeniu Rektora,  

o którym mowa w § 3 pkt 3 niniejszej umowy, Uczelnia ma prawo wypowiedzieć 
umowę w trybie natychmiastowym. 

§ 6 
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 7 
Umowa wchodzi w Ŝycie z chwilą podpisania jej przez ostatnią ze stron. 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać w związku z powyŜszą umową będzie rozstrzygał sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.  

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron.  
 
 
 
 
 

…………………………      …………………………. 
Stowarzyszenie         Uczelnia  


