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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ REALIZACJI 

PROJEKTU/INICJATYWY/DZIAŁANIA …………………………. W RAMACH PROGRAMU 

,,PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST.  MODELOWA LOKALNOŚĆ’’ 

 

Porozumienie zawarte w dniu ………………………w Warszawie pomiędzy:  

1) Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, adres do 

korespondencji: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków, reprezentowanym przez Dyrektora 

Wojciecha Jarczewskiego, zwanym dalej Instytutem Rozwoju Miast i Regionów lub „IRMiR”, 

a 

2) Miastem ………………………….., z/s w Urzędzie Miejskim w …………………………., reprezentowanym 

przez …………………………..,  

zwanymi dalej łącznie „Stronami porozumienia”.  

 

Strony porozumienia zgodnie postanawiają co następuje:  

 

Preambuła 

Niniejsze porozumienie jest zawierane w celu realizacji projektu w ramach Programu pn. ,,Plan Działań 

dla Miast. Modelowa lokalność’’ będącym inicjatywą towarzyszącą XI Światowemu Forum 

Miejskiemu1. Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest Organizatorem Programu na mocy umowy  

nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 września 2021 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej 

a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Dotacje na realizację Programu udzielane będą na podstawie 

art. 12 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją  

w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1460), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Źródłem finansowania jest budżet Państwa na lata 

2021-2022 oraz planowany budżet Państwa na rok 2022 i 2023, zgodnie z założeniami finansowymi 

ustawy. 

 

§1 Przedmiot porozumienia 

1. Porozumienie określa prawa i obowiązki Stron związane z udziałem Miasta …..…. w Programie pn. 

,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’. 

2. Celem współpracy regulowanej w porozumieniu jest określenie wzajemnych obowiązków IRMiR  

i Miasta ……………………, składających się na realizację ,,Planu Działań dla Miasta’’, obejmującego 

opracowanie projektu w ramach i na zasadach określonych w Regulaminie Programu ,,Plan Działań 

dla Miast. Modelowa lokalność’’. 

 
1 Międzynarodowa konferencja organizowana przez UN-Habitat w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach  
w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją  
w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022. 
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3. ,,Plan Działań dla Miast’’ obejmuje wsparcie doradcze oraz działania promocyjne świadczone na 

rzecz Miasta ……………………. przez IRMiR, określające wykonanie czynności określonych  

w Regulaminie Programu. 

4. Usługa doradcza w zakresie opracowania, promocji i realizacji ,,Planu Działań dla Miast’’ 

świadczona przez IRMiR na rzecz Miasta …………………… realizowana będzie w siedzibie Instytutu 

Rozwoju Miast i Regionów, na terenie miasta ……………………, opcjonalnie w innej uzgodnionej 

lokalizacji, on-line oraz telefonicznie, z wykorzystaniem: platformy zrzeszającej miasta 

zaangażowane w Program, szkoleń, warsztatów, spotkań, kampanii edukacyjnych i animacji 

lokalnych przez opiekunów merytorycznych każdego z celów zrównoważonego rozwoju, 

ekspertów lokalnych oraz ze wsparciem ekspertów będących pracownikami Instytutu Rozwoju 

Miast i Regionów. 

 

§2 Prawa i obowiązki stron 

1. IRMiR zobowiązuje się realizować wsparcie doradcze oraz działania promocyjne w trakcie 

przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa 

lokalność’’ zgodnie ze sztuką oraz z najwyższą starannością. 

2. IRMiR zobowiązuje się do zapewnienia 50 godzin wsparcia doradczego. 

3. Miasto  …………………… zobowiązuje się do udostępniania wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do zapewnienia wsparcia doradczego oraz działań promocyjnych objętych 

porozumieniem.  

4. Miasto  …………………… zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Programu ,,Plan Działań 

dla Miast. Modelowa lokalność’’. 

5. Miasto  …………………… współpracuje z IRMiR w związku z realizacją niniejszego porozumienia  

w zakresie: 

a) realizacji celu/ów zrównoważonego rozwoju według wytycznych Instytutu Rozwoju Miast 

i Regionów; 

b) opracowania raportu z działań realizacyjnych, mającego charakter skróconego opisu 

urzeczywistniania i osiągania celu/ów zrównoważonego rozwoju, przedstawiającego 

dotychczasową indywidualną drogę do Modelowej lokalności; 

c) wyboru lokalnego eksperta w ramach przygotowania realizacji projektu/działania 

Programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’; 

d) uczestnictwa w dedykowanych sesjach szkoleniowych służących opracowaniu działań 

realizacyjnych Planu Działań dla Miast i przygotowaniu realizacji projektu/działania; 

e) konsultacji ukierunkowanych na zatwierdzenie wspólnie wypracowanego ,,Planu Działań 

dla Miasta’’;   

6. Miasto  ……………………  zobowiązuje się do prowadzenia działalności edukacyjno-promocyjnej 

dedykowanej lokalnej społeczności miejskiej, polegającej na promocji kierunków i działań 

,,Planu Działań dla Miast’’. 

7. Miasto  ……………………   zobowiązuje się do prowadzenia działalności wdrożeniowej  

i monitorującej realizację wypracowanego projektu. 

8. IRMiR zobowiązuje się do współpracy z Miastem …………… w zakresie wykonywania działań 

doradczych i realizacyjnych Programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’. 

9. IRMiR zobowiązuje się do koordynacji prowadzonej przez Miasto ……………… działalności 

wdrożeniowej i monitorującej realizację wypracowanego projektu. 
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10. IRMiR zobowiązuje się do nadzorowania oraz koordynacji działalności edukacyjno-

promocyjnej dedykowanej lokalnej społeczności miasta ……………….., polegającej na promocji 

kierunków i działań ,,Planu Działań dla Miast’’. 

11. IRMiR zobowiązuje się do wydania Certyfikatu WUF11 dla Miasta …………….. wobec realizacji 

założeń Planu Działań dla Miast. 

 

§3 Czas trwania porozumienia 

Zakończenie rzeczowej realizacji Projektu ustala się na dzień 31.12.2022 r. Rozpoczęcie rzeczowej 

realizacji Projektu następuje nie później niż z dniem podpisania niniejszego porozumienia.  

 

§4 Warunki finansowe 

1. IRMiR przeznaczy na realizację usługi doradczej w zakresie Programu ,,Plan Działań dla Miast. 

Modelowa lokalność’ zaplanowane środki budżetowe wynikające z dotacji celowej uzyskanej  

w ramach budżetu Państwa na lata 2021-2022 oraz planowanego budżetu Państwa na rok 2022  

i 2023, zgodnie z umową nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 września 2021 r. pomiędzy Ministrem 

Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. 

2. Udział miasta w Programie jest niefinansowy. IRMiR pokrywa bezpośrednio koszty realizowanego 

wsparcia doradczego, zatrudnienia lokalnego eksperta, działań promocyjnych. Miasto ….…………….. 

zobowiązane jest do pokrycia kosztów udziału w Programie pracowników oddelegowanych do 

realizacji projektu (delegacje w związku z udziałem w szkoleniach i konferencjach, jeśli będą 

organizowane, koszty biurowe i administracyjne). 

 

§3 Reprezentacja 

1. Kierownikiem działań w ramach Programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’  

z ramienia IRMiR jest Pani Aleksandra Jadach-Sepioło, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast 

i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa; tel. 22 619-13-50, e-maiI: ajadach-sepiolo@irmir.pl.  

2. Koordynatorem współpracy ze strony IRMiR jest Pani Barbara Samorek, Instytut Rozwoju Miast  

i Regionów, Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, tel. 

571 068 038, email: bsamorek@irmir.pl. 

3. W sprawach dotyczących Programu ustala się adres do korespondencji: Instytut Rozwoju Miast  

i Regionów, 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2, tel. 12 634-29-53 wew.16, fax. 12 633-94-05 ePUAP: 

/IRMKrakow/SkrytkaESP, e-maiI: sekretariat@irmir.pl.  

4. Osobą do kontaktu ze strony Miasta jest …………………… 

 

§5 Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania na rzecz Miasta …………………… opracowań będących rezultatem wsparcia 

doradczego i działań promocyjnych w zakresie realizacji Programu ,,Plan Działań dla Miast. 

Modelowa lokalność’’ świadczonej w ramach niniejszego porozumienia, IRMiR:  

a) przenosi na Miasto …………………… autorskie prawa majątkowe do utworów; 

b) udziela Miastu …………………… prawa zależnego do utworów, tj. zezwala na korzystanie  

z opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami. 

mailto:ajadach-sepiolo@irmir.pl
mailto:bsamorek@irmir.pl
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2. Nabycie przez Miasto …………………… praw, o których mowa w ust. 1, następuje sukcesywnie, tj.  

w odniesieniu do utworów powstałych w związku z wykonywaniem porozumienia, bez ograniczeń 

co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) utrwalanie, trwałe lub czasowe, całości lub poszczególnych elementów – na dowolnych 

nośnikach; 

b) zwielokrotnianie – trwałe lub czasowe, całości lub poszczególnych elementów – przy użyciu 

dowolnych technik; 

c) rozpowszechnianie oraz publikowanie – w dowolny sposób, w całości lub w części, jak również 

w połączeniu z innymi utworami; 

d) wprowadzanie do obrotu (zarówno oryginału jak i egzemplarzy), najem oraz użyczenie –  

w całości lub w części; 

e) wprowadzanie dowolnych zmian w utworach, w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian 

układu, sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie  

z innymi utworami oraz tłumaczenie – w odniesieniu do całości lub części; 

f) w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z lit. e: 

a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie — w całości lub w części, dowolną 

techniką i w dowolnej formie, 

b. publikowanie oraz rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie do obrotu, najem lub 

użyczenie) — w całości lub w części. 

3. IRMiR zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich (w tym 

autorskich praw majątkowych), a przekazane Miastu ……………………  utwory będą wolne od 

obciążeń prawami tych osób.  

 

§6 Pozostałe postanowienia 

1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

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

każdej ze Stron. 

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 

krajowego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie porozumienia 

spowodowane siłą wyższą. 

 

 

 

 

IRMiR  …………………………………………………               Miasto               …………………………………………………  
                (podpis osoby reprezentującej IRMiR)                               (podpisy osób reprezentujących Miasto) 

 


