UCHWAŁA NR 21/2021
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie:

podjęcia współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej, rozwoju, organizacji
i promocji

Działając na podstawie § 22 ust. 1 i 2, w związku z § 5 ust. 1 pkt f) i k) Statutu Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Zarząd Związku
uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach w celu podjęcia współpracy w zakresie działalności statutowej lub gospodarczej obu
Partnerów, w tych w szczególności w obszarze działalności badawczej, dydaktycznej, rozwoju,
organizacji i promocji.
§2
Treść umowy współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Upoważnia się Przewodniczącego Związku i Dyrektora Biura Związku do podpisania umowy
współpracy w imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Mieczysław Kieca

UMOWA WSPÓŁPRACY
zawarta w dniu _________ w Katowicach pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; 40-065 Katowice, ul.
Mikołowska 72A, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września
1970 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz. U.
Nr 22, poz. 182) NIP 634-019-53-42, REGON 000327882 reprezentowaną przez: prof. dr hab.
Grzegorz Juras Rektora AWF Katowice, dalej jako „AWF” lub „AWF Katowice”
a
______________________ z siedzibą w ____________________, zarejestrowaną
w ______________________ reprezentowanym przez: ______________________; zwany
dalej „Partnerem”
Zwanych dalej ,,Stronami”.
Preambuła
Strony oświadczają, iż mają zamiar podjąć interdyscyplinarną współpracę związaną
z działalnością statutową lub gospodarczą. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach oraz Partner będą dążyć do wzajemnego zwiększania doświadczenia
zawodowego i praktycznego.
Mając na uwadze powyższe cele współpracy, strony wyznaczają obszary współpracy w zakresie
działalności badawczej, dydaktycznej, rozwoju, organizacji i promocji,
Strony postanawiają zawrzeć poniższą umowę
§ 1.
1. Niniejsza Umowa określi ramowe i podstawowe kierunki, zasady i warunki współpracy
pomiędzy Stronami w zakresie przygotowania i realizacji obszarów współpracy ustalonych
w preambule niniejszej Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje między innymi następujące elementy z obszaru:
a. działalności badawczej – współpracę w realizacji badań naukowych, w tym
przeprowadzanych eksperymentów,
b. działalności dydaktycznej – wspieranie się w prowadzonej działalności edukacyjnej
i szkoleniowej,
c. działalności rozwojowej – podejmowanie działań na rzecz rozwoju stron w zakresie ich
aktywności statutowej,
d. organizacji – organizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym imprez,
e. promocji – wzajemnej promocji stron, ich bieżącej działalności, ze szczególnym
uwzględnieniem efektów przedmiotowej współpracy między stronami.
3. Niniejsza umowa nie stanowi dla Stron w żaden sposób zobowiązania finansowego, obowiązku
rozporządzania mieniem lub zaciągania zobowiązań, w tym warunkowych, przyszłych,
o charakterze powierniczym lub poręczeń majątkowych, chyba, że Strony postanowią inaczej.

W takim przypadku zostaną podpisane odrębne umowy lub porozumienia, wskazujące
szczegółowo kwestie finansowania wybranych obszarów współpracy.
§ 2.
1. Strony wzajemnie zobowiązuje się:
a) współpracować z drugą Stroną w celu wykonywania Umowy, między innymi pozostawanie
w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym, wzajemne niezwłoczne przesyłanie
wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy,
b) współdziałać w zakresie realizacji Umowy, a w szczególności do terminowego dokonywania
wszelkich
czynności
warunkujących
pełne
wywiązanie
się
przez
nią
z zobowiązań wynikających z Umowy,
c) wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z Umowy w dobrej wierze,
z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju i bez
jakiejkolwiek zwłoki.
2. Wszelkie szczegółowe ustalenia pomiędzy Stronami w zakresie wykonywania Przedmiotu
Umowy będą stanowiły odrębne umowy lub aneksy do niniejszej umowy.
3. Strony w związku z zawarciem niniejszej umowy są uprawnione do publicznego informowania
o zawiązaniu współpracy w zakresie objętym Przedmiotem niniejszej Umowy.
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§ 3.
Dla celów zarządzania realizacją Przedmiotu Umowy Strony ustanawiają Przedstawicieli:
a) ze strony Partnera: _____________tel._______________, e-mail: ___________________
b) ze strony AWF Katowice: _____________tel._______________, e-mail:
___________________
Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotyczące Umowy zostaną
uznane za skuteczne, o ile będą sporządzone w formie pisemnej oraz wysyłane listami
poleconymi, doręczane osobiście za potwierdzeniem odbioru, bądź w formie korespondencji
elektronicznej na adres wskazany w ust. 1, na następujące adresy:
a) Partner ul._______________________________,
b) Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach im. J. Kukuczki- Rektorat, ul. Mikołowska
72a; ________ Katowice.
§ 4.
Wszelkie czynności, informacje oraz dokumenty związane z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy są objęte klauzulą poufności.
Strona, która będzie adresatem Informacji, zawierających dane osobowe, przed rozpoczęciem
przetwarzania danych osobowych, zobowiązuje się wdrożyć i utrzymywać, przez czas
przetwarzania powierzonych mu danych, wymagane przepisami prawa, w tym RODO i innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych, wszelkie środki
organizacyjne zabezpieczające powierzony mu zbiór danych.
Strona, która będzie adresatem Informacji Poufnych, zawierających dane osobowe,
zobowiązuje się do:
a) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do
pracowników, Przedstawicieli i innych uprawnionych przez Stronę osób, posiadających
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upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych
wydane przez Stronę, która będzie adresatem Informacji Poufnych, zawierających dane
osobowe,
b) stałego nadzorowania swoich pracowników, Przedstawicieli i innych uprawnionych przez
Stronę osób w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
c) wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13-15 RODO,
d) przekazania Stronie ujawniającej Informacje Poufne, zawierające dane osobowe, w terminie
7 dni od dnia wygaśnięcia Porozumienia, pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że
Strona, która będzie adresatem Informacji Poufnych, zawierających dane osobowe, nie
posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone mocą
Porozumienia, po zrealizowaniu obowiązku określonego w pkt. (c) powyżej.
Strony zobowiązują się do nieujawniania materiałów, dokumentów oraz informacji,
w szczególności finansowych, technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych,
a także planów rozwoju, danych osobowych i innych informacji, bez względu na ich wartość
materialną lub niematerialną, uzyskanych w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w
związku ze współpracą.
§ 5.
Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana
za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie
w mocy.
W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony podejmą negocjacje
w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami
alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje
Stron.
W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami w ramach wykonywania niniejszej Umowy
Strony zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania, a w przypadku braku takiej
możliwości właściwym będzie sąd powszechny dla siedziby powoda. Niniejsze postanowienie
nie stanowi zapisu na sąd polubowny czy arbitrażowy.

§ 6.
1. Niniejszą Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą
ze Stron z zachowaniem trzy miesięcznego terminu, ze skutkiem na koniec kwartału
kalendarzowego lub w dowolnym terminie za pisemną zgodą obu Stron.
2. AWF jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy z ważnych powodów,
a w szczególności w przypadku, gdy działania lub zaniechania Partnera mogą w sposób
negatywny oddziaływać na wizerunek i politykę prowadzonej działalności statutowej uczelni.

1.
2.
3.

§ 7.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zwarcia.
Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

………………………………………………..
AWF Katowice

…………………………………………….
Partner

