
4 W - Akademię Zarządzania Finansami prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 
 

 

 
 

 

ZOBOWIĄZANIA STRON 
 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zobowiązuje się do: 

 Realizacji Programu edukacyjno-rozwojowego zawartego w załączniku nr 1, który jest

nierozłączną częścią Porozumienia (w tym m.in. do zorganizowania czterech 2-dniowych 
sesji warsztatowych. 

 Zapewnienia wsparcia w formie doradztwa specjalistycznego – rolę tę pełni trener 
wiodący.

 Udostępnienia w formie elektronicznej materiałów potrzebnych do edukacji, w tym 
narzędzi do planowania finansów.

1 
Organizacja przystępująca do programu zobowiązuje się do: 

 Wyznaczenia 2 osób do udziału w procesie edukacyjnym, w tym jednej wchodzącej 
w skład Zarządu organizacji, podejmującą decyzje finansowe.

 Realizacji Programu edukacyjno-rozwojowego, zawartego w załączniku nr 1, który jest 
nierozłączną częścią Porozumienia, w tym m.in. uczestniczenia wskazanych przez
organizację osób w co najmniej trzech z czterech sesji warsztatowych. 

 Współpracy osób uczestniczących bezpośrednio w procesie edukacyjnym, oraz w miarę 
potrzeb innych osób z Zespołu organizacji, z trenerką wiodącą oraz specjalistą
ds. nadzoru w procesie edukacji finansowej, np. odpowiedź na maile, przesyłanie zadań 
rozwojowych w terminie, itp. 
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NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ 
 

 
Niewywiązanie się z zobowiązań zapisanych w niniejszym porozumieniu może skutkować: 

 nieotrzymaniem przez osoby bezpośrednio uczestniczące w procesie edukacji i/lub 

organizację certyfikatu ukończenia Akademii Zarządzania Finansami, a w ostateczności 

wykluczeniem z Programu.

 
Odstąpienie od Porozumienia przez organizację pozarządową może nastąpić w przypadku 
niewywiązania się Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z zobowiązań 
zapisanych w niniejszym porozumieniu lub w wyjątkowych wypadkach na skutek zmiany 
sytuacji w organizacji. 

 
 
 
 

2 Stanowisko i podpis osoby 
upoważnionej ze strony organizacji 
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