
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

Zawarte w Warszawie w dniu: ……………………………….. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:                           

dr hab. Annę Wiłkomirską – Dziekan Wydziału Pedagogicznego 

a 

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

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

Zwanych dalej łącznie „Stronami” 

[Preambuła] 

Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte w celu realizacji projektu Mały innowator w ramach 

Konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-00-UMO/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym.  

§1 

[Zakres współpracy] 

Strony postanawiają podjąć współpracę polegającą na organizacji zajęć fakultatywnych w 
ramach projektu Mały innowator. Szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku 
z realizacją współpracy obejmują:   

1. Rekrutację – rekrutacja uczniów do 6-12-osobowych grup zajęciowych, które będą 

uczestniczyć w cyklu pięciu zajęć fakultatywnych (15h dydaktycznych łącznie) 

realizowanych w godzinach popołudniowych.  Zapisy będą rozpoczynały się na około 2 

miesiące przed rozpoczęciem zajęć. Rekrutacja będzie realizowana zgodnie z 

harmonogramem projektu, w sposób ciągły z pominięciem okresów wakacyjnych. 

Liczba grup przyjętych do projektu zostanie ustalona po rozpoczęciu rekrutacji. 

2. Promocję – promocja obejmować będzie: ogłoszenia w Internecie w ramach 
posiadanych stron internetowych szkół, ulotki rozdawane uczniom i rodzicom, 
informacje i promocję adresowaną do rodziców za pośrednictwem social media 

3. Udostępnienie sal zajęciowych do przeprowadzenia warsztatów (3h dydaktyczne 
każdy). 

4. Rejestrację uczestników – sporządzenie list uczestników projektu, dystrybucja i 
zebranie dokumentów dotyczących uczestnictwa w projekcie. 

5. Przekazywanie informacji organizacyjnych podczas realizacji warsztatów. 
 

§2 

[Stosunek do innych zobowiązań] 

Porozumienie w żaden sposób nie ogranicza Stron w zawieraniu umów z innymi podmiotami. 



§3 

[Rozwiązanie porozumienia] 

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron w drodze pisemnego 

oświadczenia, pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

2. W przypadku rozwiązania Porozumienia, w trakcie realizacji wspólnych przedsięwzięć, 

podjętych na jej podstawie, Strony uzgadniają zasady ich dalszej ewentualnej 

kontynuacji lub zakończenia. 

§4 

[Okres obowiązywania porozumienia] 

1. Porozumienie zostało zawarte na okres: 15.07.2018-31.08.2020.  

 

§5 

                                              [Możliwość przedłużenia współpracy] 

Jeżeli Uniwersytet Warszawski uzyska dofinansowanie na realizację kolejnego projektu 

Młody projektant obejmującego warsztaty o podobnym charakterze Strony dopuszczają 

przedłużenie porozumienia do dnia 31.05.2023. 

§6 

 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Ustala się następujące adresy do doręczeń: 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa 

oraz 

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

3. W sprawach nieregulowanych Porozumieniem stosuje się przepisy kodeksy cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z Porozumienia będą rozstrzygać sądy dla siedziby 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

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

każdej ze Stron.  

 

 

Uniwersytet Warszawski       Dane szkoły 

      


