
 

str. 1 

 

 

Aneks nr 1 do Umowy nr B/UMWM/UF/UM/ES/214/2020 z dnia 23.07.2020 r. 

o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania 

szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” zawarty w dniu ………………….. 

2021 r. 

 

W ww. umowie wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. 

 

1) Preambuła otrzymuje brzmienie: 

 

„Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania 

szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwana dalej „Umową”, zawarta na podstawie art. 33 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) 

oraz art. 15 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 

2020 r. poz. 694). 

 

w dniu 23 lipca 2020 r. między: 

 

Województwem Mazowieckim 

z siedzibą: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

Reprezentowanym przez: 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

Zwanym dalej Partnerem Wiodącym  
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a 

...................................................................... 

z siedzibą w ………………………………..…. 

Reprezentowaną/-ym przez ………………...  

przy kontrasygnacie 

Pana/Pani ….. – Skarbnika……………….…. 

Zwaną/-ym dalej Partnerem nr 11  

 

a 

...................................................................... 

z siedzibą w ………………………………..…. 

Reprezentowaną/-ym przez ………………...  

przy kontrasygnacie 

Pana/Pani ….. – Skarbnika……………….…. 

Zwaną/-ym dalej Partnerem nr 2  

a 

...................................................................... 

z siedzibą w ………………………………..…. 

Reprezentowaną/-ym przez ………………...  

przy kontrasygnacie 

Pana/Pani ….. – Skarbnika……………….…. 

Zwaną/-ym dalej Partnerem nr 3  

 

łącznie zwanymi dalej Stronami. 

 

2)  w § 8. ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10. Łączna kwota środków w ramach poszczególnych zadań zgodna jest z aktualnym 

Wnioskiem i wynosi odpowiednio: 

1) W ramach zdania: „Szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie” – 261 360,00 zł; 

2) W ramach zadania: „Wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowań do 

wspierania nauki w ramach zajęć zdalnych” – 9 398 730,00 zł; 

3) W ramach zadania: „Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w ramach 

programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych” – 40 907 460,00 zł.” 

 
1 1Należy odpowiednio zmodyfikować w zależności od liczby partnerów w projekcie. 
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3) w § 17. ust 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Umowę i Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które 

pozostają w dyspozycji Partnera Wiodącego. Każdy z …….. Partnerów wymienionych w 

komparycji umowy oraz aneksu jako ich Strona, otrzymuje egzemplarz zawartej Umowy 

oraz Aneksu, jako ich kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.” 

 

4) Załącznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

aneksu.  

 

§ 2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Podpisy stron: W imieniu Partnera Wiodącego: ……………………  

W imieniu Partnera nr 1: ……………………  

W imieniu Partnera nr 2: ……………………  

W imieniu Partnera nr 3: ……………………. 


