
POROZUMIENIE RAMOWE 

w sprawie objęcia Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie 

patronatem 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego 

zawarte w dniu 02 września 2013 r. 

Dyrektor Generalny- Założyciel Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego mgr 

Helena Rusiecka i Prezes Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” 

Henryk Komorowski uznają, że najwłaściwszą formą współpracy będzie objęcie patronatem 

przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego zadań statutowych realizowanych 

przez Stowarzyszenie. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny 

charakter przedsięwzięcia.  

§ 1.  

1. Współpraca nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań finansowych, natomiast jej 

realizacja na podstawie zawartych odrębnych umów może pociągać takie 

zobowiązania. 

2. Określa się następujące ogólne zadania w ramach patronatu: 

1) podejmowanie działań prowadzących do zainteresowania i poszerzania wiedzy 

członków stowarzyszenia z zakresu aktywizacji zdrowotnej oraz wszechstronnego 

rozwijania sprawności fizycznej; 

2) wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów 

edukacyjno-sportowych; 

3) udzielanie pomocy naukowej i dydaktycznej przez wykładowców i lektorów 

uczelni; 

4) umożliwienie uczestnictwa członkom Stowarzyszenia w konferencjach, 

sympozjach, zjazdach wskazanych przez uczelnię; 

5)  udział członków stowarzyszenia w wybranych przez strony projektach 

realizowanych przez uczelnię, 

6) umożliwienie współpracy z jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie 

poszerzenia wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków unijnych. 
 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane poprzez: 

1) prowadzenie przez kadrę uczelni zajęć naukowo-dydaktycznych, które mogą 

odbywać się na terenie obu Stron Porozumienia; 

2) udział członków Stowarzyszenia w wybranych zajęciach prowadzonych przez 

uczelnię; 

3) możliwość udziału członków Stowarzyszenia w projektach realizowanych przez 

uczelnię lub realizowanie ich wspólnie; 

4) wspólne działania informacyjne i promocyjne. 

§ 2.  

W celu realizacji niniejszego Porozumienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy 

będą odpowiedzialni za koordynację współpracy: 

1) z ramienia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego –  dr Jadwiga 

Cyganiuk tel. 509417655, e-mail: wawroch@wp.pl                  



2) z ramienia Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” – Henryk 

Sadowski- wiceprezes zarządu, nr tel. 532483563, e-mail: sutwszczytno@o2.pl 
 

§ 3.  

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia mogą być wprowadzone w formie pisemnej  

po uzgodnieniach obu Stron. 

§ 4.  

1. Każdej ze Stron Porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Złożone na piśmie wypowiedzenie jest skuteczne z końcem roku akademickiego, w 

którym nastąpiło. 

§ 5. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7. 

Wszelkie spory wynikłe z Porozumienia będą rozstrzygane polubownie. 

§ 8. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

 

 

 

   PREZES                        Dyrektor Generalny 

Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej     

w Szczytnie”               

       

     Henryk Komorowski              mgr Helena Rusiecka  

 

  

                     WICEPREZES 

Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku 

                      w Szczytnie” 

 

                   Henryk Sadowski 

 


