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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 15 listopada 2022 r. w Lublinie, pomiędzy:

Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin,

NIP: 712-23-92-737, zarejestrowaną pod nr 144 w ewidencji uczelni niepublicznych, prowadzonej przez Ministra

Edukacji i Nauki, reprezentowaną przez Prorektora ds. ogólnych - dr Małgorzatę Michalską-Nakonieczną, zwaną

dalej WSPA w Lublinie,

a
Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Lublinie przy ul. Krakowskie

Przedmieście 53,20-076 Lublin, KRS:0000009613, zwanym dalej Partnerem Technologicznym, reprezentowanym

przez Wojciecha Deca - Prezesa Zarządu, Justynę Spryszak - Wiceprezes Zarządu.

Oba podmioty zwane będą w dalszej części umowy Stronami.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla

studentów WSPA' w Lublinie, realizacji celów statutowych Stron, kształtowania otoczenia społecznego i

kulturalnego, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla

gospodarki, strony niniejszego porozumienia ustalają, co następuje:

§.1 )

Strony niniejszego porozumienia wyrażają gotowość do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej,

edukacyjnej, kulturalnej, prospołecznej i gospodarczej, w szczególności poprzez:

1. Umożliwienie studentom WSPA.w Lublinie odbywania praktyk i staży u Partnera Technologicznego, na

zasadach określonych w odrębnej umowie.

2. Uczestnictwo w organizowanych przez WSPA w Lublinie targach pracy imprezach o podobnym

charakterze.

3. Współpracę w kształtowaniu programów nauczania, w tym upowszechniania praktycznej wiedzy w trakcie

studiów dla celów dydaktycznych i kształtowania postaw prospołecznych u studentów WSPA w Lublinie.

4. Wzajemną wymianę doświadczeń oraz obopólny transfer wiedzy i usług.
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§2

W celu realizacji powyższych działań Strony postanawiają:

1. Organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Stron w miarę istniejących potrzeb.

2. Realizować wymianę bieżących informacji pomiędzy odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Stron.

3. Wyrazić zgodę na wzajemne posługiwanie się nazwą i logotypami dla celów informacyjnych i promocyjnych,

w szczególności na polach eksploatacji: internet, social media, fizyczne materiały promocyjne i

marketingowe.

§3
Wszelkie przedsięwzięcia Stron niniejszego porozumienia podejmowane w zakresie, o którym mowa w §1

regulowane będą w drodze odrębnych umów, w których strony w szczególności określą:

a) przedmiot regulacji objętej umową,

b) prawa i obowiązki Stron,

c) terminy wykonania przedmiotu umowy,

d) wzajemne zobowiązania, w tym finansowe i sposób ich realizacji.

§4

Dodatkowo-Strony porozumienia zobowiązują się do:

1. Wzajemnego respektowania swoich praw oraz zasad wzajemnego zaufania i lojalności.

2. Składania oświadczeń i podejmowania wszelkich czynności prawnych wyłącznie przez osoby upoważnione

do reprezentowania Stron.

3. Przechowywania-dokumentacji związanej z realizacją współpracy w zakresie przewidzianym przepisami

prawa.

J

§5

Strony oświadczają, że o fakcie zawarcia niniejszego porozumienia mogą informować podmioty zewnętrzne, o

ile potrzeba udzielenia takiej informacji będzie wskazana do należytego wykonania niniejszego porozumienia lub

umów szczegółowych.

§6

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszego porozumienia lub umów szczególnych dojdzie do powstania

roszczeń osób trzecich, Strony zobowiązują się do zgodnej i łącznej ochrony prawnej swoich interesów. Do

obowiązków Stron w zakresie, o Którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się w pierwszej kolejności i

odpowiednio postanowienia niniejszego porozumienia.
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§7

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie można rozwiązać w każdym czasie za obopólnym uzgodnieniem Stron lub przez Jej

wypowiedzenie dokonane przez jedną ze Stron. Termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem

rozwiązania umowy ha koniec miesiąca kalendarzowego.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa,

w szczególności przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

§9

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.

W imieniu Partnera Technologicznego: W imieniu WSPA w Lublinie:
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