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Porozumienie o współpracy

W dniu kf..Q1 2019 r. w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy:

Instytutem Badań Edukacyjnych z siedzibą: ul. Gćrczewska 8, 01-180 Warszawa wpisanym do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113990,

posługującym się numerami NIP 525-000-86-95 oraz Regon 000178235,

zwanym dalej „lnstytutem”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez:

Panią Katarzynę Wielguszewską - Lidera, Eksperta Merytorycznego ds. badań i analiz;
a

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, z siedzibą: przy ul. Zielona 18, 90 - 601 Łódź,
posługującym się numerami NIP: 7272797430 oraz Regon: 362481973

zwa nym dalej „Podmlotem Współpracującym”,

reprezentowanym przez:

Panią Zastępcę Dyrektor - Sylwię Ługowską - Bulak

przy czym Podmiot Współpracujący i Instytut występują w dalszej części umowy jako „Strony”.

[Preambuła]
W ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na
poziomie krajowym i regionalnym” realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, przewidziano m.in. działania wymagające współpracy z podmiotami z obszaru edukacji
i rynku pracy. Niniejsze Porozumienie stanowić ma tryb i zakres współpracy stron w związku z realizacją
projektu „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie
krajowym i regionalnym”.

1 Zakres współpracy

Strony potwierdzają nawiązanie współpracy i przewidują w ramach tej współpracy podjęcie działań w
następującym zakresie:

1. Ze strony Podmiotu Współpracującego:
a. objęcie przez Podmiot Współpracujący funkcji partnera cyklu seminariów informacyjnych na

temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
b. zamieszczanie informacji o seminariach organizowanych przez doradców regionalnych ZSK

z przedstawieniem ich celów i zakresu merytorycznego przed wydarzeniem na stronie www
Partnera

c. zamieszczenie loga Instytutu Badań Edukacyjnych na swojej stronie,
d. wspótorganizacja seminariów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru

oświaty poprzez wsparcie w pozyskiwaniu Uczestników Seminarium, przekazywanie kontaktów,
wysyłanie zaproszeń,

e. inne, do rozważenia i negocjacji;
2. Ze strony Instytutu:

a. nadanie Podmiotowi Współpracującemu tytułu „Partnera” wydarzeń,
b. przekazanie uczestnikom Seminarium informacji, na temat współpracy partnerskiej

z Podmiotem Współpracującym (odczytanie nazwy Partnera podczas wydarzenia),
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c. dostarczenie Podmiotowi Współpracującemu materiałów informacyjnych na temat

Seminarium do ich publikacji/wysyłki,
d. zamieszczenie logo i/lub nazwy Partnera w publikacjach własnych (w formie elektronicznej

i/lub drukowanej) związanych z Seminarium, w których wymieniani będą Partnerzy (logo

dostarcza Partner),
e. uwzględnienie nazwy i/lub logo Partnera w mailingu z zaproszeniem na Seminarium,

f. uwzględnienie nazwy i/lub logo Partnera w mailingu organizacyjnym (wysyłanym do

Uczestników przed i po wydarzeniu),
g. możliwość dotarcia do Uczestników z materiałami informacyjno-promocyjnymi Partnera

(foldery, broszury, ulotki, katalogi itp. — po wcześniejszym dostarczeniu Doradcom IBE),

h. możliwość ekspozycji logotypu Partnera w formie bannera/roll-upa (maksymalne wymiary

200xlOOcm) w sali warsztatowej (dostarcza i odbiera Partner na swój koszt),

i. zapewnianie trenerów i specjalistów ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, którzy

przeprowadzą w parach trenerskich seminaria,

j. zapewnianie sali szkoleniowej,
k. catering dla uczestników seminarium,

I. materiały dydaktyczne i informacyjne dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla

uczestników seminariów,
m. zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w seminarium,

n. inne, do rozważenia i negocjacji.

3 Tryb współpracy

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających wpływ

na prawidłowe realizowanie wspólnych działań.

2. Strony nie mogą podejmować działań, których skutkiem może być naruszenie dobrego imienia

każdej ze stron, czy też przyczyniać się do negatywnego odbioru prowadzonej przez nich

działalności.
3. Strony zobowiązują się do współpracy z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego

prowadzenia działalności, odpowiadającą swym poziomem najwyższym zawodowym standardom

w tym zakresie.

4. Podstawowym kanałem komunikowania się będzie poczta elektroniczna oraz kontakt telefoniczny.

Miejsce i termin przeprowadzania seminarium strony ustalają wspólnie z co najmniej miesięcznym

wyprzedzeniem.
5. W przypadku konieczności współdziałania stron przy realizacji konkretnego obowiązku, każda

ze stron winna poinformować drugą z wystarczającym wyprzedzeniem czasowym, uwzględniającym

zakres niezbędnej współpracy.
6. Koszty realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia, każda ze stron pokrywa

we własnym zakresie, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

7. Strony postanawiają, iż wszelkie koszty (z wyłączeniem kosztów działań realizowanych przez

Podmiot Współpracujący określonych w 1 pkt 1) związane z organizacją seminariów i wynikające z

zakresu współpracy, określonego w J pkt 2 ponosi Instytut.

8. Strony dopuszczają powierzenie ekspertom obu stron, realizacji działań na podstawie umów

cywilno-prawnych.
9. Do podejmowania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji porozumienia strony upoważniają:

a) ze strony Instytutu: Pan Marcin Lipiec, Pani Dominika Bagińska- Chyłek

b) ze strony Podmiotu Współpracującego: Pani Sylwia Ługowska - Bulak, Pani Agnieszka Hermel
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4 Odstąpienie od porozumienia

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia.

2. Instytut i Podmiot współpracujący mają prawo do odstąpienia od porozumienia w sytuacji braku
współpracy w obszarach określonych w 1 ze skutkiem natychmiastowym.

5 Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
a szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

2. Strony za szkody wynikłe z realizację obowiązków wynikających z nieniniejszego porozumienia
odpowiadają na zasadach ogólnych.

3. Spory, które ewentualnie mogą wyniknąć w związku z realizacją porozumienia, niedające się
rozstrzygnąć przez Strony w drodze negocjacji, będą rozpatrywane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Instytutu.

4. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.

5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Instytut RA
Narodowego Instytutu

lider ekspert ds. ZSK Samorządu Terytornego

J L (ryaguzews
Lak

(podpis i pieczęć służbowa) (podpis i pieczęć służbowa)
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