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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr  134  Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY 

DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ  

Z MIASTEM, SZKOŁĄ I UNIWERSYTETEM 

 

zawarta w dniu ……………….………… r. w ………………… pomiędzy: 

 

Miastem …………..,  

z siedzibą w …………(00-000), ul. ……………….,  

zwanym dalej „Miastem”, 

które reprezentuje: 

…………………….. 

oraz 

…………….…………………. (nazwa szkoły) 

z siedzibą w …………(00-000), ul. ……………….,  

zwaną dalej „Szkołą”, 

którą reprezentuje: 

 ……………….. 

a 

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach  

z siedzibą w Katowicach (40-007), ul. Bankowa 12,  

zwanym dalej „Uniwersytetem”, 

który reprezentuje: 

…………………… 

 

zwanych łącznie dalej „Stronami”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy 

Uniwersytetem oraz Miastem………….. i …………….. (nazwa szkoły). 

2. Realizatorem niniejszej umowy ze strony Uniwersytetu jest ………………………. 

(wydział/wydziały). 

 

§ 2 

1. Strony niniejszej umowy wyrażają wolę nawiązania wzajemnej współpracy  

w obszarze edukacyjnym, naukowym i popularyzatorskim. 
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2. Strony ustalają następujące obszary współdziałania: 

1) realizacja wspólnych projektów dydaktycznych, naukowych, popularyzatorskich,  

w tym organizacja seminariów, wykładów otwartych, konferencji, spotkań, działań 

promocyjnych; 

2) uczestniczenie i promowanie Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, Kongresu Oświaty 

Dni Otwartych oraz innych działań organizowanych przez Uniwersytet; 

3) opracowanie narzędzi badawczych służących do analizy i interpretacji procesów 

społecznych i kulturowych; 

4) wspieranie nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; 

5) wspólna organizacja przedsięwzięć wspierających działania mające na celu dostosowanie 

kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

6) organizacja zajęć dydaktycznych, praktyk i staży dla studentów Uniwersytetu; 

7) promowanie kształcenia akademickiego jako elementu podnoszącego kapitał społeczny 

Miasta; 

8) wspieranie i motywowanie najzdolniejszych uczniów, poprzez wzbogacenie oferty 

dydaktycznej o zajęcia umożliwiające kompleksowe przygotowanie ich do studiów 

uniwersyteckich, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami; 

9) udział w badaniach naukowych oraz inicjowanie i organizacja badań naukowych. 

 

§ 3 

We wzajemnych kontaktach Strony będą reprezentowane przez koordynatorów, którymi są: 

1) ze strony  Miasta: ……………………………, (adres mailowy) 

2) ze strony Szkoły: …………….., (adres mailowy) 

3) Uniwersytetu jest: …………………….., (imię.nazwisko@us.edu.pl) - koordynator ds. 

współpracy ze Szkołą z Wydziału …………..  

 

§ 4 

 

1. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) reprezentantów 

Strony/Stron oraz osób do kontaktów, o których mowa w § 4, w oparciu o zawarte umowy  

o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne dla potrzeb 

zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy;  wykonania zadania publicznego w interesie 

publicznym wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i e 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), zwanego dalej RODO.  

2. Strony oświadczają, że przekazały osobom o których mowa w ust. 1 informacje określone w 

art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO, zwalniają się 

wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób. 
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§ 5 

 

Szkoła ma możliwość korzystania z oferty promocyjnej i szkoleniowej Uniwersytetu (Wydziałów, 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz innych jednostek uniwersyteckich),  

w tym w szczególności Uniwersytetu Otwartego na zasadach określonych odrębnie. 

 

§ 6 

1. Umowa zawarta jest na okres 3 lat i może być rozwiązana przez każdą ze Stron  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. Po upływie 3 lat umowa może zostać przedłużona na wniosek Dyrektora Szkoły, po 

przedłożeniu sprawozdania podsumowującego dotychczasową współpracę oraz po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez właściwego Dziekana w konsultacji z Pełnomocnikiem Rektora ds. 

współpracy ze szkołami i koordynatorem ds. współpracy ze szkołą. 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony deklarują utrzymywanie w poufności niedostępnych publicznie informacji pozyskanych 

w trakcie trwania umowy. 

 

 

§ 8 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

§ 9 

 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

MIASTO SZKOŁA 

 

UNIWERSYTET 

 

 


