
W Z Ó R
ZAŁĄCZNIK NR 5

do Regulaminu Współpracy 
Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych

z organizacjami pozarządowymi 
i z osobami tworzącymi nieformalne grupy

inicjatywne

POROZUMIENIE NR ............./................ 

zawarte w dniu ............................................ pomiędzy: 

Gminą  Lublin   –  Wydział  Inicjatyw  i  Programów  Społecznych, zwanym  dalej  Wydziałem,

reprezentowanym przez.......................................................................................................

a osobami tworzącymi nieformalną grupę inicjatywną*) :

1.  ……………………………………………………………………………………………………..
                            (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego) 

2.  ……………………………………………………………………………………………………..
                            (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego)

3.  ........................................................................................................................................................

                                  (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego)

zwanych dalej Użytkownikiem  

1. Przedmiotem Porozumienia jest  nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń biurowych oraz

zasobów Centrum na potrzeby działalności Użytkownika. 

2. Adres siedziby Użytkownika 

□ Wydział z siedzibą w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 23 

□ inny .................................................................................... 

3. Użytkownik będzie  korzystał  z  następujących  lokali  będących  w  dyspozycji  Wydziału

w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 23

□  parter: pok. nr ......... 

□  I piętro: pok. nr ............    

□  II piętro: pok. nr ............   

4. Podstawą do zawarcia Porozumienia jest dostarczenie przez Użytkownika odpowiedniego

zapotrzebowania  stanowiącego  załącznik  nr  1  lub  nr  2  do  Regulaminu  Współpracy

Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych z organizacjami pozarządowymi i z osobami
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tworzącymi  nieformalne  grupy  inicjatywne,  który  stanowi  integralną  część  niniejszego

Porozumienia. 

5. Porozumienie z osobami tworzącymi nieformalne grupy inicjatywne jest ważne do czasu

zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze/ewidencji. 

6. W  przypadku  nieprzestrzegania  zapisów  niniejszego  Porozumienia  bądź  Regulaminu

Współpracy Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych z organizacjami pozarządowymi

i z  osobami  tworzącymi  nieformalne  grupy  inicjatywne przez  Użytkownika,  Dyrektor

Wydziału  ma  prawo  wypowiedzieć  porozumienie  w  trybie  natychmiastowym,

powiadamiając o tym fakcie na piśmie. 

7. Zmiany  zapisów  niniejszego  Porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności. 

8. Użytkownik zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  informowania  o  zmianach  dot.  osób

tworzących nieformalną grupę inicjatywną oraz do uaktualniania danych kontaktowych. 

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną za powierzone mienie oraz wypadki mające

miejsce w czasie korzystania przez niego z lokalu należącego do Wydziału. Użytkownik

ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania  innych  osób  wchodzących  w  skład  grupy

inicjatywnej i korzystających z lokali i sprzętu pozostawionego do dyspozycji przez Wydział.

10. Wydział zastrzega  sobie,  w  wyjątkowych  przypadkach,  prawo  odwołania  spotkania

i zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  powiadomienia  o  tym  fakcie  Użytkownika  oraz

uzgodnienia z nim terminu zastępczego. 

11. Podpisanie niniejszego Porozumienia jest równoczesne ze złożeniem oświadczenia przez

Użytkownika  o  zapoznaniu  się  z  zapisami  Regulaminu  Współpracy  Wydziału  Inicjatyw

i Programów  Społecznych z  organizacjami  pozarządowymi  i  z  osobami  tworzącymi

nieformalne  grupy  inicjatywne oraz  zobowiązuje  się  jego  przestrzegania  pod  rygorem

wypowiedzenia  niniejszego  Porozumienia  w  trybie  natychmiastowym.  Regulamin

Współpracy Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych z organizacjami pozarządowymi

i z osobami tworzącymi nieformalne grupy inicjatywne stanowi integralną część niniejszego

Porozumienia. 

12. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją

o celu i sposobach  przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie mi przysługują

w związku z przetwarzaniem danych osobowych. [Podstawa prawna - art.  13 ust.  1 i  2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)].
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13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy  ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i

2244 oraz z 2019 r. poz. 80). 

Podpisy osób  tworzących nieformalną grupę  

inicjatywną**) :

1. ........................................….......................................
(czytelnie imię i nazwisko, data)

2. ..................................................................................
(czytelnie imię i nazwisko, data)

3. ..................................................................................
(czytelnie imię i nazwisko, data)

…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej /osób upoważnionych

do reprezentowania Wydziału)

*) Nieformalną grupę inicjatywną tworzą min. 3 osoby, które spotykają się w konkretnym, oznaczonym celu społecznym.

**) W przypadku nieformalnej grupy inicjatywnej zapotrzebowanie podpisują 3 osoby.
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