
 
 

 

UMOWA WSPÓŁPRACY  

 

zawarta w dniu …. w Bielanach Wrocławskich 
pomiędzy : 
DEMOSTENES Sprzęt i pomoce logopedyczne Izabela Kawulak, ul. Kwiatowa 
33, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP : 8821821682 
reprezentowanym przez Izabelę Kawulak – właściciela 
zwanym dalej : DEMOSTENES 
a 
…………….  
zwanym dalej :  Gabinet 
 

PREAMBUŁA : 
 

DEMOSTENES oświadcza, iż jest jedynym spadkobiercą dorobku Antoniego 
Bochniarza w postaci metod i sprzętu terapeutycznego oraz producentem 
sprzętu Jego autorstwa.  
 
DEMOSTENES oświadcza, iż Antoni Bochniarz był twórcą pomocy 
logopedycznych i sprzętu oraz metod terapeutycznych wymienionych na 
http://www.demostenes.pl/dla-pacjentow/specjalista/patenty-i-wzory-
uzytkowe 
 
Gabinet oświadcza, iż znane mu są metody terapeutyczne Antoniego 
Bochniarza i zobowiązuje się je stosować. 
 
Dążąc do kontynuowania osiągnięć Antoniego Bochniarza i ich 
rozpowszechniania w leczeniu terapeutycznym pacjentów dotkniętych 
wadami wymowy DEMOSTENES i Gabinet podejmują współpracę na 
następujących zasadach: 
 
 

 
 
 
 

http://www.demostenes.pl/dla-pacjentow/specjalista/patenty-i-wzory-uzytkowe
http://www.demostenes.pl/dla-pacjentow/specjalista/patenty-i-wzory-uzytkowe


 
 

§ 1 
 
1. DEMOSTENES zobowiązuje się  : 

1. udzielić Gabinetowi 10% rabatu przy zakupie na stronie internetowej 
Demostenes.pl  książek, sprzętu i pomocy terapeutycznych, których 
twórcą był Antoni Bochniarz.  

2. przyznać Gabinetowi certyfikat partnerstwa poświadczający fakt 
współpracy oraz wyłączność Gabinetu na współpracę                                      
z DEMOSTENES na terenie danego województwa, 

3. przekazać nieodpłatnie komplet ilustracji logopedycznych autorstwa 
Antoniego Bochniarza, 

4. udostępnić na stronie internetowej Demostenes.pl informację                       
o współpracy partnerskiej z Gabinetem. 

2. DEMOSTENES ma prawo pozyskiwać od pacjentów informacje i opinie na 
temat stosowania przez Gabinet metod terapeutycznych Antoniego 
Bochniarza. 
 

§ 2 
 

Gabinet zobowiązuje się : 
1. stosować metody terapeutyczne Antoniego Bochniarza i holistyczne 

podejście do pacjenta, 
2. przyjmować na leczenie terapeutyczne pacjentów skierowanych 

przez DEMOSTENES, 
3. posiadać na wyposażeniu minimum jeden wibrator lub echo-wibrator 

logopedyczny oraz jeden zestaw minimum logopedycznego, 
4. do wymiany doświadczeń z innymi gabinetami partnerskimi w celu 

zachowania jednolitego poziomu usług, 
5. do informowania pacjentów, m.in. poprzez powieszenie certyfikatu                

o partnerstwie z DEMOSTENES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 3 
 
1. Niniejsza umowa zawarta została na czas określony – 2 lata od dnia jej 
podpisania, tj. od … do … 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
3. DEMOSTENES ma prawo rozwiązać umowę za jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy Gabinet : 

 a. nie stosuje metod terapeutycznych Antoniego Bochniarza, 
 b. nie posiada lub nie stosuje posiadanego sprzętu, o którym mowa               

w § 2 pkt 3, 
 c. nie przyjął pacjenta skierowanego przez DEMOSTENES. 

 
 

§ 4 
 

DEMOSTENES nie ponosi odpowiedzialności za spory pomiędzy pacjentem 
a Gabinetem. 
 
 

§ 5 
 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy 
rozwiązywane będą na drodze polubownej. 
2. Zmiany umowy następują w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
3. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla każdej strony. 
 
 
………………………………………..     ……………………………… 
            DEMOSTENES       GABINET 
  


