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Załącznik nr 5 

 

POROZUMIENIE Z INSTYTUCJĄ WSPÓŁPRACUJĄCĄ  

 do udziału w Projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, 

poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-

mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17), realizowanym  

przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 

3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” 

 

zawarte w Olsztynie w dniu ……...................................................... pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim , posiadający siedzibę w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 

10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205, zwanym w dalszej części niniejszego 

Porozumienia „Realizatorem Projektu”, Reprezentowanym przez Prorektora ds. kształcenia i 

studentów, I zastępca rektora dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM 

 a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………., 

NIP …………………………….., REGON ……………………, zwaną/-ym w dalszej części Porozumienia 

„Instytucją Współpracującą”, reprezentowaną/-ym przez ……………………………………………………………. 

Porozumienie dotyczy kwestii związanych z realizacją Projektu „Kryminalne zagadki Olsztyna. 

Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół 

podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” 

POWR.03.01.00-00-U203/17, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.  

 

§1 

Użyte w niniejszym Porozumieniu pojęcia oznaczają:  

 

1. Projekt – projekt pt. Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, 

poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-

mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę, o numerze POWR.03.01.00-00-U203/17, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa 

„Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym”. 



 

Projekt „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i 
komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez 

edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17). 
2 

 

2) Realizator Projektu – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie posiadający siedzibę w 

Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205, 

realizujący projekt we współpracy z Instytucją współpracującą. 

4) Instytucja Współpracująca – gmina zakwalifikowana do udziału w Projekcie w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego i której obowiązki zostały wskazane w § 5 

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.  

5) Szkoła Współpracująca – szkoła zakwalifikowana do udziału w Projekcie w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego i której obowiązki zostały wskazane w § 5 

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. 

6) Uczestnik Projektu – uczeń/uczennica szkoły podstawowej, którego szkoła została 

zakwalifikowana do Projektu w wyniku postępowania konkursowego i którego obowiązki 

zostały wskazane w § 5 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. 

7) Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 

numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

8) Przetwarzanie Danych Osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. 

operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych 

osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub 

łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie. 

9) Biuro Projektu – Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9/24, 10-720 Olsztyn. 

10) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-

695, Warszawa. 

 

§2 

1. Celem projektu „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, 

poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko- 

mazurskiego poprzez edurozrywkę / eduzabawę’’ jest rozwój oferty UWM w Olsztynie w 

zakresie realizacji III misji w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020, jako forum 

aktywności społecznej w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających 

potrzebom rynku, gospodarki i społeczeństwa poprzez opracowanie narzędzi i 
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przeprowadzenie cyklu wydarzeń edukacyjnych dla 430 uczniów/uczennic z województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

 

§3 

Udział w Projekcie szkoły i Uczestników Projektu jest bezpłatny. Dodatkowo w ramach udziału w 

Projekcie Realizator Projektu zobowiązuje się opłacić:  

 koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników Projektu 

podczas 3 dni zajęć odbywanych w siedzibie Realizatora Projektu oraz w trakcie przejazdu 

Uczestników Projektu z siedziby Szkoły Współpracującej do siedziby Realizatora Projektu i 

z powrotem, 

 dojazd Uczestników Projektu i ich opiekunów wskazanych przez Szkołę Współpracującą z 

siedziby Szkoły Współpracującej do siedziby Realizatora Projektu i z powrotem, 

 obiad dla Uczestników Projektu w dniu zajęć odbywanych w siedzibie Realizatora 

Projektu.  

 

§4 

Realizator Projektu zobowiązuje się: 

a) wykonać wszelkie działania projektowe zgodnie z Regulaminem, 

b) przeprowadzić test na rozpoczęcie i zakończenie udziału Uczestnika Projektu  

w Projekcie,  

c) wspomagać rozwój Uczestników Projektu, 

d) dostarczać rzetelnie wiedzę Uczestnikom Projektu, 

e) administrować Projektem. 

 

§5 

Instytucja Współpracująca zobowiązuje się w szczególności:  

a) współpracować z Kierownikiem Projektu oraz zespołem realizującym projekt, 

b) wspólnie realizować Projekt w ramach wspólnie ustalonych wcześniej reguł i planu,  

c) niezwłocznie informować o problemach w realizacji Projektu,  

d) przygotowywać sprawozdania oraz raporty,  

e) gromadzić i udostępniać dokumenty niezbędne do realizacji Projektu,  

f) ustalić z Realizatorem Projektu sposób przepływu informacji,  

g) wyznaczyć Pełnomocnika Projektu, 

h) zapoznać się i przestrzegać Regulaminu. 

 

§6 

Strony zobowiązują się do realizowania postanowień niniejszego Porozumienia z zachowaniem 

należytej staranności.   
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§7 

1. Realizacja założeń oraz postanowień niniejszego Porozumienia ze strony Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie koordynowana przez prof. zw. dr. hab. Wiesława 

Pływaczewskiego – Kierownika Projektu.  

2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Instytucji Współpracującej jest: 

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………, 

nr tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………., 

mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§8 

Wszelkie inne kwestie dotyczące Projektu reguluje Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. 

Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego Porozumienia. 

 

§9 

1. Wszelkie zmiany w treści Porozumienia, jak również oświadczenie o jego wypowiedzeniu, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Realizator Projektu może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym udział Instytucji 

Współpracującej w Projekcie, a tym samym niniejsze Porozumienie w przypadku gdy:  

a. rozwiązaniu ulegnie umowa o dofinansowanie Projektu, lub 

b. Instytucja Współpracująca nie wypełni obowiązków wskazanych w Regulaminie lub 

Porozumieniu, lub 

c. z udziału w Projekcie zrezygnuje co najmniej 10% przewidzianych przez Instytucję 

Współpracującą Uczestników projektu. 

3. Wypowiedzenie udziału Instytucji Współpracującej w Projekcie jest równoznaczne z 

wypowiedzeniem udziału w Projekcie wszystkich Uczestników projektu z tej Instytucji 

Współpracującej. 

4. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy porozumienia Stron  

w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

a które uniemożliwiają dalsze uczestnictwo w Projekcie. Rozwiązanie porozumienia jest 

jednoznaczne z zakończeniem udziału w Projekcie wszystkich Uczestników Projektu z danej 

Instytucji Współpracującej. 

 

§10 

Porozumienie sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

 

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

  Realizator Projektu      Instytucja Współpracująca 

(Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie)     (Gmina)   


