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4 Niepełnosprawnych

Porozumienie o współpracy

zawarte xy dniu 22 marca 2018 roku, w Łodzi, pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie -

Oddziałem Łódzkim w Łodzi, ni. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź - zwanym dalej PFRON, lub

Partnerem reprezentowanym przez:

Dyrektora Oddziału Łódzkiego PFRON Władysława Skwarkę na podstawie pełnomocnictwa

nr BO-Z/0234/07/2017 z dnia 19.07.2017r.,

a

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Łódź, ul. Zielona 18 - zwanym dalej

Instrwtem, lub Partnerem i reprezentowanym przez:

Dyrektora Instyww — dr Iwonę Wieczorek

Ww. strony zawarly wspólne porozumienie w zakresie wzajemnej współpracy i wymiany

doświadczeń, które służyć będą intensyfikacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w szczególności xy jednostkach budżetowych poprzez upowszechnianie informacji o korzyściach
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, rozwiązaniach prawnych oraz przywilejach

I Przedmiotem mniejszego porozumienia jest określenie celów współpracy na następujących
płaszczyznach:

a) wzajemna wymiana informacji, konsultacji w kontekście zapisów w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i kodeksie pracy,
b) podejmo\yanie wspólnych działań inicjujących organizację konferencji, szkoleń,
seminariów „warsztatów dla pracodawców zatrudniających i chcących zatrudnić osoby
niepełnosprawne,

c) działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Oddziału Łódzkiego
PFRON I NIST, w tym współpraca przy opracowywaniu programu szkoleń, wymianę
wykładowców, w miarę potrzeb I możliwości udziału w kursach i szkoleniach organizowanych
przez strony na zasadzie wzajemności.

Założone cele porozumienia realizowane będą w odniesieniu do regionu Powiatu/Łódzkiego
rozumianego jako teren województwa łódzkiego.



Strony ustalają, że do bezpośredniej koordynacji działań objętych porozumieniem wyznaczają

swoich przedstawicieli w osobach:

po stronie PFRON —Jarosław Madaj „ tel. /042/ 20-50-104, mad: jmadaj@pfronorg.pl

po stronie Instytutu -Tomasz Bystroński, tel. 690 470 988, mad: tomasz.bystronski(nist.goy.p1.

2. Partnerzy Porozumienia będą działali na rzecz realizacji jego celów określonych w I

w szczególności poprzez:

a) spotkania osób bezpośrednio zaangażowanych w przedsięwzięcia, o których mowa w 1,

z których sporządzany będzie protokół i szczegółowy plan działania; strony mogą określać

tematy robocze poszczególnych spotkań w zależności od bieżących planów i potrzeb;

b) wymianę publikacji I informacji dotyczących przedmiotu porozumienia,

c) praktyczna realizacja niniejszego Porozumienia będzie następować w trybie roboczych
uzgodnień podej mowanych przez reprezentantów Partnerów bezpośrednio zainteresowanych
daną formą współpracy, a tam gdzie będzie to niewystarczające, w drodze osobnych umów, przy
czym ustanie stanu związania zapisami niniejszego Porozumienia nie pociąga za sobą utraty mocy

obowiązującej tych umów.

Zawarcie niniejszego Porozumienia nie rodzi żadnych skutków finansowych dla Partnerów.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania,

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności

zachowania formy pisemnej i zgody wszystkich Partnerów,

4. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia w formie pisemnej, pod

rygorem nieważności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,

5. Strony Porozumienia będą dążyły do rozwiązywania drogą negocjacji wszelkich sporów i
różnic powstałych w związku z jego realizacją,

6. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

Stron.
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