
UMOWA O WSPÓŁPRACY 

zawarta  w dniu ………………….. w Warszawie pomiędzy:   

………….(instytucja kultury)………….., 

z siedzibą w ………………………., ul. ………………, NIP……………., Regon …………, 

reprezentowanym przez: 

………………………….  – Dyrektora,  

na podstawie ……………………………………………………… 

a 

…..(OPS)…………., 

z siedzibą w ………………………., ul. ………………, NIP……………., Regon …………, 

reprezentowanym przez: 

………………………….  – Dyrektora,  

na podstawie ……………………………………………………… 

zwanymi dalej Stronami lub Partnerami, o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest współpraca Stron przy realizacji projektu wsparcia osób 

starszych zależnych „Sztuka z bliska”, stworzonego przez 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Powyższy projekt stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia. 

 

§ 2. 

Obowiązki … (instytucji kultury) …. 

... (instytucja kultury)…. zobowiązuje się w ramach współpracy do wykonania 

następujących działań:  

1) Pełnej koordynacji projektu. 

2) Realizacji celów ogólnych i szczegółowych projektu z wykorzystaniem wszelkich 

niezbędnych środków. 

3) Rekrutacji instruktorów zainteresowanych udziałem w projekcie. 

4) Kwalifikacją instruktorów. 

5) Szkoleniu i wsparciu instruktorów zakwalifikowanych do projektu. 

6) Prowadzeniu zajęć w domach osób starszych zależnych, którzy wyrażą chęć udziału w 

projekcie. 



7) Promocji projektu. 

8) Zapewnienia niezbędnego sprzętu i materiałów potrzebnych do zajęć.  

 

§ 3. 

Zobowiązania …….OPS/Ośrodka…… 

Ośrodek zobowiązuje się w ramach współpracy do wykonania następujących działań: 

1) Rekrutacji i wstępnej kwalifikacji osób starszych zależnych do udziału w projekcie. 

2) Udostepnieniu za zgodą uczestników ich danych osobowych.  

3) Wprowadzeniu przez pracownika socjalnego Ośrodka instruktora do domu osoby 

starszej zależnej. 

4) W miarę możliwości zapewnieniu wsparcia merytorycznego koordynatorowi projektu i 

instruktorom, głównie w zakresie pracy z osobami starszymi zależnymi.  

5) Współpracy przy promocji projektu przez umieszczenie informacji o projekcie na 

stronie internetowej, umieszczeniu materiałów informacyjnych w siedzibach Ośrodka, 

dostarczenie informacji o możliwościach wzięcia udziału w projekcie do domów osób 

starszych, potencjalnie zainteresowanych projektem.                                                                 

 

§ 4. 

                                                  Odpowiedzialność Stron  

Przystępując do realizacji Porozumienia, Strony oświadczają, że odpowiadają za działania, 

uchybienia lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązują się Porozumienie 

wykonywać, jak również osób, którym wykonanie Porozumienia powierzają, jak za własne 

działania, uchybienia lub zaniechania. 

                                                                 

                                                                         § 5. 

                                                 Ochrona danych osobowych  

1. Ośrodek oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone 

w ustawie z realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 

przepisach 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. 

dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych. 



2. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych – Strony 

zobowiązują się do zachowania najwyższej staranności zawodowej w tym zakresie i 

przestrzegania wymagań wynikających z RODO oraz wydanymi na jego podstawie 

krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Strony ponoszą odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z RODO 

oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

4. Strony zapewniają, że przetwarzają dane wyłącznie w celu realizacji niniejszego 

Porozumienia.  

 

§ 6. 

Informacja publiczna 

Strony oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszego Porozumienia, a w szczególności 

dotyczące je dane identyfikujące oraz przedmiot Porozumienia stanowią informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2016 poz. 1764, z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 

§ 7. 

Współpraca 

1. Strony przyjmują na siebie obowiązek ochrony interesów i dobrego imienia Partnera w 

czasie wykonywania niniejszego Porozumienia, w zakresie będącym przedmiotem  

Porozumienia. 

2. Strony zobowiązują się do bieżącej, stałej współpracy w zakresie wykonywania  

Porozumienia, tj. działania z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności zawodowych, 

wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości i doświadczenie.  

3. Strony zobowiązują się do bieżącego informowania się o przebiegu realizacji 

Porozumienia, w formie ustnej i mailowej, na bieżąco, wg potrzeb.  

4. Wszelkie pisma kierowane do Stron będą doręczane:  

….instytucja kultury… – osoba do kontaktu – …………………….   

e-mail: ……………………….. 

….OPS…. – osoba do kontaktu – …………………….   

e-mail: ……………………….. 

Nadzór nad realizacją przedmiotu Porozumienia sprawują:  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-6-wrzesnia-2001-r-o-dostepie-do-informacji-publicznej/?on=15.11.2016


- z ramienia ….instytucji kultury…. - ……………………. 

- z ramienia ….OPS…. - ……………………… 

5.  Każda ze Stron we własnym zakresie ponosi koszty udziału w realizacji Porozumienia, w 

tym wykonania zobowiązań wskazanych w niniejszym Porozumieniu. Strony nie będą 

występowały wobec siebie z żadnymi roszczeniami z tego tytułu. 

 

§ 8. 

                                                   Twórczość pracownicza  

1. Autorskie prawa majątkowe do projektu stworzonego przez pracowników Stron w wyniku 

wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nabywa Pracodawca. Nabycie to obejmuje 

wszystkie pola eksploatacji, a także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego.   

2. Pracodawca nabywa własność nośników materiałów, na których projekt utrwalono.  

 

                                                                        § 9. 

Rozwiązanie Porozumienia 

Strony mogą rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 

wywiązywania się przez Partnera z realizacji przedmiotu Porozumienia.  

 

§ 10. 

Postanowienie końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia oraz inne oświadczenia woli składane w 

związku z niniejszym Porozumieniem, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszego Porozumienia Strony 

będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku polubownego 

rozwiązania sporu, właściwym do jego rozpoznania jest właściwy sąd powszechny. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.  

 

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

Instytucja kultury      OPS 


	Przedmiot umowy

