
 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

zawarte dnia ………………………………………. w Warszawie pomiędzy:  

Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, 00-666 

Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000052758, reprezentowaną przez  

Alicję Pacewicz – Wiceprezes Zarządu, 

zwaną dalej CEO, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą przy 

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

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

zwaną/ym dalej Korzystającym 

łącznie zwanych Stronami 

§ 1 

1) Porozumienie o współpracy zostaje zawarte przez Strony w celu prowadzenia działań służących 

podniesieniu jakości nauczania i pracy polskich szkół oraz przeciwdziałania wykluczeniu 

edukacyjnemu w szczególności w zakresie nauczania matematyki i przyrody. 

2) Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad współpracy Stron.  

§ 2 

1) Zważywszy, że CEO jest liderem innowacyjnego społecznie projektu „Cyfrowa Akademia” 

(zwanego dalej „Cyfrowa Akademia”), służącego: 

a) podnoszeniu kompetencji uczniów z zakresu matematyki (poziom ponadgimnazjalny),  

b) zwiększaniu zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi (poziom 

ponadgimnazjalny),  

c) podnoszeniu wśród uczniów umiejętności korzystania z e-zasobów, e-kursów 

i samokształcenia online, szczególności platform MOOC w uczeniu się przez całe życie, 

d) zwiększeniu kompetencji nauczycieli w zakresie pracy innowacyjnymi metodami nauczania 

(projekt edukacyjny, odwrócona lekcja) z wykorzystaniem e-zasobów, w szczególności 

platformy MOOC, 

e) wsparciu osób, w szczególności uczniów, zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym, 

a Korzystający prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieżą szkół ponadpodstawowych,  

2) Strony postanawiają nawiązać współpracę w latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018.  



 

3) Współpraca w szczególności będzie dotyczyć bezpłatnego korzystania przez Korzystającego 

z platformy projektu Cyfrowa Akademia i znajdujących się tam kursów, a także z materiałów 

dodatkowych dołączonych do kursów.  

§ 3 

1) W ramach niniejszego porozumienia CEO zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia bezpłatnego dostępu do platformy wszystkim zainteresowanym przez cały okres 

trwania porozumienia, 

b) zorganizowania dwa razy w ciągu roku szkolnego bezpłatnych webinariów skierowanych do 

wszystkich użytkowników platformy projektu Cyfrowa Akademia wyjaśniających możliwości 

platformy MOOC oraz wspierających pracę innowacyjnymi metodami nauczania (projekt 

edukacyjny, odwrócona lekcja)  

c) udostępniania dodatkowych materiałów edukacyjnych wspierających pracę metodą 

odwróconej lekcji i projektu edukacyjnego. 

2) W ramach niniejszego porozumienia Korzystający deklaruje, że jest zainteresowany 

korzystaniem z Cyfrowej Akademii, w szczególności jako materiału wyrównującego kompetencje 

uczniów z gorszymi wynikami z matematyki i przyrody oraz zobowiązuje się do: 

a) wykorzystywania platformy MOOC do celów dydaktycznych z przynajmniej dwiema 

grupami/klasami uczniów w ciągu roku szkolnego 

b) udziału w ewaluacji projektu, w tym wypełnienia dwóch ankiet (przed rozpoczęciem oraz po 

zakończeniu korzystania z platformy), przez wszystkich użytkowników platformy z placówki 

Korzystającego oraz do zrealizowania z uczniami (a następnie do przekazania ich zbiorczych 

wyników do CEO) minimum dwóch sprawdzianów związanych tematycznie z materiałami 

zamieszczonymi w Cyfrowej Akademii.  

3) Obie strony zobowiązują się do współpracy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów realizacji 

projektu Cyfrowa Akademia. 

§ 4 

1) Strony oświadczają, że będą respektować ustalone zasady współpracy, swoim postępowaniem 

nie naruszą praw autorskich i innych umów wiążących każdą ze Stron. 

2) Współpraca w ramach niniejszego porozumienia dotyczy wyłącznie prowadzonych przez Strony 

działań nieodpłatnych (uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w tych działaniach). 

§ 5 

1) W czasie obowiązywania Porozumienia jak i po jego zakończeniu Strony powstrzymają się przed 

ujawnianiem bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony treści Porozumienia oraz wszelkich 

informacji dotyczących Stron uzyskanych przy realizacji Programu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest 

to wymagane dla celów wykonania Porozumienia lub nakazane bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2) Strony mają prawo przetwarzać informacje dotyczące treści Porozumienia oraz wszelkie 

informacje dotyczące drugiej Strony, w tym informacje uznane przez Strony jako poufne 

i ujawniać je swoim pracownikom, osobom wykonującym na jej rzecz świadczenia na podstawie 

umów o cywilnoprawnym charakterze lub wszelkim innym podmiotom, które będą na rzecz 

Stron wykonywać jakiekolwiek działania związane z realizacją Programu. 



 

§ 6 

1) Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację niniejszego Porozumienia a także 

uprawnionymi do dokonywania akceptacji ze strony CEO są: 

a. Katarzyna Górkiewicz – Koordynatorka Programu, katarzyna.gorkiewicz@ceo.org.pl  

2) Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia a także uprawnionymi do 

dokonywania akceptacji ze strony Korzystającego są: 

a) ………………….. 

3) Zmiana osób wskazanych w ust. 1 - 2 powyżej nie stanowi zmiany Porozumienia. Strony będą 

informować się wzajemnie o zaistniałych zmianach niezwłocznie.  

§ 7 

1) Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Korespondencja Stron związana z wykonywaniem Programu będzie kierowana na adresy i do 

osób podanych poniżej lub inne wskazane na piśmie przez Stronę,  

dla CEO:   Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

ul. Noakowskiego 10,  

00-666 Warszawa 

dla Korzystającego: 

 

3) Strony będą dążyły do niezwłocznego poinformowania o zmianach w danych adresowych.  

§ 8 

1) Porozumienie zawiera się na czas określony do 3o czerwca 2018 r. z możliwością wcześniejszego 

rozwiązania przez każdą ze Stron, po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiązań podjętych 

w trakcie jego obowiązywania. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania. 

§ 9 

1) Strony będą realizować swoje działania z najwyższą starannością. Strony dołożą wszelkich starań, 

aby idee Programu dotarły do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. 

2) Strony będą wzajemnie brały pod uwagę swoje interesy oraz będą powiadamiały się o wszelkich 

okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania postanowień niniejszego 

Porozumienia. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć 

polubownych. 

4) Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

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

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej    Korzystający 

mailto:katarzyna.gorkiewicz@ceo.org.pl

