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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
Nr……./2016 

 
zawarte w dniu …………………… 2016 r. 
pomiędzy  
Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu z siedzibą przy ul. A. Struga 1, 
reprezentowanym przez  
Marię Magdalenę Szczepanik – Kierownika Centrum,  
zwanym dalej Centrum  
a 
Grupą inicjatywną ……………………………………………….., reprezentowaną przez: 

 
pole nieobowiązkowe 

………………………………………..….... 
imię i nazwisko 
…………………………………………...…. 
telefon, adres e-mail 
………………………………………….…….. 
imię i nazwisko 
………………………………………………... 
telefon, adres e-mail 
……………………………………………..….. 
imię i nazwisko 
………………………………………………….. 
telefon, adres e-mail 
zwaną dalej Grupą. 
 
Obszar działania grupy (zaznaczyć właściwe): 

Pomoc społeczna 
Aktywizacja zawodowa 
Działalność charytatywna 
Tradycja narodowa 
Mniejszości narodowe i etniczne 
Zdrowie 
Sport 
Osoby niepełnosprawne 
Równość praw kobiet i mężczyzn 
Seniorzy/emeryci 
Rozwój przedsiębiorczości 
Nowe technologie 
Społeczności lokalne 
Edukacja 
Wypoczynek dzieci i młodzieży 
Kultura i sztuka 
Ekologia i ochrona przyrody 
Turystyka i krajoznawstwo 

Bezpieczeństwo publiczne 
Obronność państwa 
Prawa człowieka 
Rozwój demokracji 
Ratownictwo, ochrona ludności 
Pomoc humanitarna 
Prawa konsumentów 
Integracja europejska 
Współpraca międzynarodowa 
Wolontariat 
Pomoc Polakom za granicą 
Kombatanci  
Osoby represjonowane 
Promocja RP za granicą 
Rodzina 
Ochrona praw dziecka 
Uzależnienia i patologie społeczne 
Działalność na rzecz NGO 
Inne, jakie ……………………………………………….. 
 
 
 



   
                    Załącznik nr 4 do Standardu inkubacji  
  

Urząd Miejski w Radomiu  
Kancelaria Prezydenta  
Referat  Centrum Organizacji Pozarządowych 
ul. Andrzeja Struga 1, 26-600 Radom,  
tel./fax.: 48 362 55 01, 362 55 02,  tel.: 509 972 386, e-mail: cop@umradom.pl 

  
 

1. Przedmiotem porozumienia jest: 
 
� udostępnianie pomieszczeń i sprzętu; 
 
� udostępnianie adresu siedziby na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym/ewidencji Prezydenta Miasta Radomia*; 
 
� doradztwo: 
 �prawne; 

� księgowe; 
� informatyczne; 
� z zakresu BHP i PPOŻ; 
� z zakresu rozliczania dotacji 
� inne, jakie ……………………………………………………………………………….. 
 

 � udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum; 
 

� udostępnianie narzędzi promocyjnych Gminy Miasta Radomia (komunikaty na  
stronie miasta, umieszczanie informacji o wydarzeniach Grupy w RIK itp.)  
 

 � inne, jakie ……………………………………………………………………………………………… 
2. Grupa oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Pracy Centrum Organizacji 

Pozarządowych w Radomiu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.   
3. Grupa oświadcza, że podejmuje czynności zmierzające do rejestracji grupy  

w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji Prezydenta Miasta Radomia.  
4. Grupa zobowiązuje się do informowania na swoich stronach internetowych, 

publikacjach, komunikatach, ulotkach itp. o wsparciu udzielanym przez Centrum 
Organizacji Pozarządowych w ramach inkubacji Grupy.  

5. Pracownik Centrum może w dowolnym momencie obowiązywania porozumienia 
sprawdzić wiarygodność danych zawartych w porozumieniu oraz etap 
zaawansowania procesu rejestracji grupy w KRS/ewidencji Prezydenta Miasta 
Radomia. 

6. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

7. Zakończenie współpracy: 
a) Porozumienie wygasa po upływie okresu, na który zostało zawarte, chyba, że 

organizacja wystąpiła z wnioskiem o jego przedłużenie.  
b) Porozumienie może zostać wypowiedziane przez COP w przypadku nie 

wywiązywania się przez grupę z warunków porozumienia albo naruszania 
Regulaminu Pracy COP. 

c) Grupa może wypowiedzieć pisemnie porozumienie o współpracy w dowolnym 
momencie jego obowiązywania.  

8. Porozumienie jest ważne od …………. 2015 r. do ……………..  2016 r. 
9.  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przesyłanie drogą mailową informacji 

dot. wydarzeń, działań, kampanii, konkursów itp. z zakresu współpracy Gminy 
Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi na adres mailowy: 
……………………………………………………………………………………. 
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10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych 

zawartych w Porozumieniu o współpracy. Jednocześnie oświadczam, że 
zostałem/łam poinformowany/na o dobrowolności podania danych oraz  
o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  
i wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) o ochronie 
danych osobowych zostałem/łam poinformowany/na, iż administratorem podanych 
przeze mnie danych jest Prezydent Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 
Radom oraz, że moje dane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku mogą być 
opublikowane na stronie internetowej Miasta Radomia . 

 
11. Załączniki do porozumienia: 

� projekt statutu lub opis celów działalności grupy. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….  
Podpis i pieczęć Kierownika Centrum   podpis członka Grupy inicjatywnej  
 

…………………………………………………………………….  
       podpis członka Grupy inicjatywnej  
 

…………………………………………………………………….  
       podpis członka Grupy inicjatywnej  
 

 
 
 
 
 
Przedłużenie ważności porozumienia  

Do dnia  Podpisy stron i data 
  

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
*wymagana zgoda Prezydenta Miasta Radomia  
**niewłaściwe skreślić 

 
Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na 
użyczenie adresu siedziby na potrzeby 
rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym/ewidencji Prezydenta Miasta 
Radomia 
 

Data Podpis i pieczęć  
  

 
 
 
 


