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POROZUMIENIE NR ………../2021 

 

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte w dniu 25 lutego 2021 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231) przy ul. Płockiej 13, wpisanym do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod 

numerem RIK 71/2006, posiadającym numer NIP: 525-235-83-53; numer REGON: 140468418, 

reprezentowanym przez:  

dra hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. ucz. – Dyrektora NCK  

zwanym w dalszej części „NCK”, 

 

a 

 

Gminą ……….. z siedzibą w …………. (…………) przy …………….., NIP: ………………. w ramach 

której działa Przedszkole/Szkoła Podstawowa nr …………………………………….. z siedzibą  

w ………… (…………….) przy ul…………….. reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa  

nr …………… z dnia ………….. przez ……………….. - Dyrektora  

zwanym w dalszej części „Partnerem”,  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Zważywszy, że: 

1. NCK, jako państwowa instytucja kultury prowadzi działalność w zakresie promocji oraz rozwoju 

kultury polskiej, 

2. W ramach swojej statutowej działalności NCK inicjuje, prowadzi i wspiera projekty badawcze, 

edukacyjne i kulturalne, 

3. NCK jest pomysłodawcą i organizatorem programu edukacji architektonicznej „Archi 

-przygody”, dalej zwanego „Programem” który będzie realizowany w terminie od 1 marca do  

1 czerwca 2021 r. w wybranych w drodze ogólnodostępnego naboru przedszkolach na terenie 

Polski. 

4. Partner wyraża wolę włączenia się w realizację Programu. 

 

Strony zawierają Porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1  

Osoby odpowiedzialne 

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Porozumienia są: 

- ze strony NCK – Paulina Niemczyk, e-mail: pniemczyk@nck.pl, tel. 22 21 00 184  

- ze strony Partnera – …………………………, e-mail: ………………….., tel. ………………….. 

 

§ 2 

Przedmiot porozumienia 

 

W ramach niniejszego Porozumienia NCK i Partner zobowiązują się do wspólnego działania 

przy realizacji Programu na zasadach określonych Porozumieniem. 

 

EGZEMPLARZ NCK 
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§ 3 

Zobowiązania NCK 

 

1. W ramach realizacji Programu NCK zobowiązuje się do pokrycia następujących kosztów 

związanych z jego realizacją: 

1) zapewnienia materiału dydaktycznego (scenariuszy zajęć) wraz z materiałami 

plastycznymi potrzebnymi do ich przeprowadzenia, 

2) szkolenia nauczyciela, 

3) wsparcia merytorycznego prowadzącego - architekta, który będzie współprowadzić  

z nauczycielem  warsztaty w przedszkolu.  

 

2. Strony zgodnie ustalają, że łączny koszt zobowiązań wymienionych w ust.1 nie przekroczy 

kwoty 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) brutto. 

3. NCK w celu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 zobowiązuje się, o ile zajdzie 

taka potrzeba, zawrzeć umowy z podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za ich 

wykonanie. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż NCK nie będzie ponosić w związku z realizacją Programu 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów, poza wymienionymi w ust. 1. 

 

§ 4 

Zobowiązania Partnera 

 

1. W ramach Porozumienia Partner zobowiązuje się do: 

1) umożliwienia realizacji Programu w swojej placówce tj. udostępnienia na czas realizacji 

Programu przestrzeni placówki wraz z niezbędną infrastrukturą; uzgodnienia  

z Prowadzącym w trybie roboczym szczegółowych zasad współpracy w zakresie 

wdrożenia i stosowania wszelkich wytycznych obowiązujących w trakcie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 w Polsce. Szczegółowy harmonogram realizacji programu zostanie ustalony 

przez Partnera i architekta w terminie do dnia 15 marca br.; 

2) zapewnienia udziału w Programie jednej grupy przedszkolnej; 

3) zapewnienia czynnego i osobistego udziału w Programie nauczyciela, który będzie 

zobowiązany wziąć udział w jednodniowym szkoleniu on-line realizowanym w ramach 

Programu przez NCK w dniu 27 lutego na platformie Zoom. 

4) przesłania na adres NCK podpisanego egzemplarza NCK porozumienia oraz załącznika 

nr 2 i 3 do Regulaminu do dnia 31 marca br.  

2. Nadto Partner zobowiązuje się do zamieszczenia w materiałach promocyjnych oraz na stronie 

internetowej informacji dotyczących Programu logotypu NCK. Użycie logotypu musi być 

zgodne z księgą znaku i przesłane do akceptacji na adres komunikacja@nck.pl.  

3. NCK wyraża zgodę na wykorzystanie logo wyłącznie do celów Programu. Zgoda na 

wykorzystanie logo ma charakter jednorazowy. 

 

§ 5 

Zobowiązania wspólne oraz oświadczenia 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera obowiązków,  

o których mowa w § 4 niniejszego Porozumienia, Partner zobowiązany będzie do zwrotu na 

rzecz NCK wszelkich poniesionych przez NCK kosztów związanych z realizacją Programu  

w terminie 7 dni licząc od dnia pisemnego wezwania przez NCK. 

mailto:komunikacja@nck.pl
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2. NCK oświadcza, iż realizacja Programu w żaden sposób nie naruszy jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w tym w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich i praw 

pokrewnych w myśl przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim lub 

prawach pokrewnych. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż Partner ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Programu, w tym w szczególności poprzez: 

zapewnienie odpowiedniej (tj. dostosowanej do ilości dzieci biorących udział w zajęciach) 

liczby nauczycieli do opieki na dziećmi w trakcie prowadzonych zajęć. 

4. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji niniejszego Porozumienia Strony poddadzą 

rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę NCK. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

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

 

 

 

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

            Partner              NCK 

  

  

  

Kierownik działu 
Zamówienia 

publiczne 
Radca prawny Główna księgowa 

 

 

 

 

   

 


