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POROZUMIENIE 
 O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ 

 
przy realizacji Zadania pod nazwą: „Perspektywa na SUKCES” nr RPPM.05.06.00-22-0033/17 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 - 2020 (RPO POM  na lata 2014 - 2020) 
 
zawarte w dniu …………………………………... w  …………………………………………….(miejscowość) 
 
pomiędzy: O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 
20-705 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000113283, NIP: 712-25-12-213, nr REGON: 431194111 reprezentowaną przez Przemysława 
Prezesa Zarządu Monikę Ornal-Olech, zwaną dalej „Partnerem Wiodącym”, 
 
a  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
(pełna nazwa uczelni) reprezentowaną przez 
……………………………………………………………………………..........…………………………....zwaną dalej „Partnerem”. 

 
§ 1 

Przedmiot Porozumienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków 
Stron, w związku z realizacją studiów podyplomowych w 
terminie…………………………………………………………….. w ramach Projektu „Perspektywa na 
SUKCES” nr RPPM.05.06.00-22-00033/17, zwanego dalej „Zadaniem”. Porozumienie określa 
zasady funkcjonowania współpracy między Stronami przy realizacji Zadania. 

2. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji Zadania. 
 

§ 2 
Warunki Porozumienia 

 
1. Ogólne warunki Porozumienia, instytucje oraz dokumenty, o których mowa w niniejszym 

Porozumieniu są rozumiane zgodnie z postanowieniami RPO POM  na lata 2014 - 2020. 
 

§ 3 
Obowiązki i uprawnienia Stron 

 
1. Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji 

i osiąganiu celów Zadania, w szczególności studiów podyplomowych na kierunku/kach: 
( wypisać kierunki) 

2. Partner Wiodący zobowiązuje się do wykonania następujących działań: 
a. skierowania Uczestników Projektu wskazanego w § 1 ust. 1 do odbycia studiów 

podyplomowych u Partnera; 
3. Partner Wiodący zakłada możliwość finansowania do wysokości 100% opłaty za studia, 

jednak nie więcej niż 4000,00 zł za osobę. 
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4. W ramach realizacji Zadania, Partner jest zobowiązany do: 
a) realizowania Zadania, zgodnie z RPO POM na lata 2014 - 2020; 
b) zapewnienia promocji Zadania, zgodnie z RPO POM na lata 2014 - 2020, przy czym 

Partner Wiodący dokona wszelkich starań aby informować Partnera o obowiązkach 
wynikających z tego dokumentu i zmianach w tym zakresie; 

c) wskazanie UP spełniających kryteria określone w § 4. 
d) zapewnienia w założonej stawce: 

 Wynagrodzenia profesjonalnych wykładowców, 

 Wynajem sal umożliwiających przeprowadzenie zadania określonego w  § 1 pkt. 
1, 

 Materiały dydaktyczne (tj. skrypty lub podręczniki – jeżeli będą konieczne), 

 Przeprowadzenie egzaminów, 

 Opłat rekrutacyjnych, 

 Opłat za wydanie dyplomu. 
e) przedstawienia na pisemne wezwanie Partnera Wiodącego, Instytucji Pośredniczącej oraz 

innych uprawnionych podmiotów informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Zadania; 
f) poddania się kontroli dokonywanej przez Partnera Wiodącego, Instytucję Pośredniczącą 

oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. Kontrola 
może zostać przeprowadzona w dowolnym terminie realizacji Projektu, zarówno w 
siedzibie Partnera, jak i w miejscu realizacji Porozumienia. 

 
§ 4 

Grupa docelowa 
 

1. Grupą docelową, do której skierowane są studia podyplomowe określone w § 3 to osoby 
pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone 
zwolnieniem oraz przewidywane do zwolnienia również z winy zakładu pracy z obszaru 
województwa pomorskiego (osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); 

2. Studia podyplomowe wymienione w § 3 są przeznaczone dla osób z wykształceniem 
wyższym. 

3. Słuchacze studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru 
określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2009 r. Nr 11, 
poz. 61). 

 
§ 5 

Sprawozdawczość 
 

1. Partner zobowiązany jest do przekazywania Partnerowi Wiodącemu informacji na temat 
realizacji Zadania niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z realizacji zadania. 

 
§ 6 

Monitoring i kontrola 
 

1. Partner Wiodący zobowiązuje się na bieżąco monitorować prawidłowość realizacji Zadania. 
2. W sytuacji przeprowadzania przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty, 

monitoringu lub kontroli Strony umożliwią bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do 
wszelkich informacji, dokumentów, związanych z realizacją Zadania. 
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§ 7 
Zmiana Porozumienia 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 8 
Rozwiązywanie sporów 

 
1. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji postanowień niniejszego porozumienia, Strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Partnera 
Wiodącego. 

 
§ 9 

Rozwiązanie Porozumienia 
 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszego porozumienia Partner 
Wiodący może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu 
wypowiedzenia) lub nakazać wstrzymanie studiów podyplomowych wskazanych w § 3, w 
szczególności, gdy Partner w toku realizacji porozumienia złoży lub posłuży się fałszywym 
oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę 
dokumentami lub też w przypadku gdy Partner realizuje niniejszą umowę niezgodnie z jej 
postanowieniami lub/oraz wbrew ustalonym harmonogramom lub popełni oszustwo. 

2. Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać w drodze pisemnego 
oświadczenia złożonego drugiej stronie, z zachowaniem dwutygodniowego terminu 
wypowiedzenia. 

3. Niniejsze porozumienie wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy  
o realizację projektu „Perspektywa na SUKCES” nr RPPM.05.06.00-22-0033/17 zawartej 
pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Zamawiającym. 

4. Niniejsze porozumienie wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego 
skazania Partnera za popełnienie przestępstwa karnego lub karno – skarbowego. 

5. Realizacja niniejszego porozumienia może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu  
w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie 
Projektu obejmującego szkolenia przeprowadzane przez Zamawiającego. 

6. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Partner Wiodący jest 
zobowiązany każdorazowo do zapłaty wynagrodzenia za część przedmiotu umowy, która 
została zrealizowana należycie, zgodnie z postanowieniami porozumienia do dnia jej 
rozwiązania lub wygaśnięcia. 

 
§ 10 

Przepisy prawa 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia, zastosowanie 
znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz wszelkie inne przepisy prawa, które mogą znaleźć 
zastosowanie. 
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§ 11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
 
 

Powyższe porozumienie przeczytałem/am i w pełni akceptuję jej warunki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………….. 

(Partner Wiodący) 

………………………………………………………………………….. 
(Partner) 

 


