POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ
UPOWSZECHNIANIA I POPULARYZACJI LOTNICTWA ORAZ TRADYCJI I
HISTORII LOTNICTWA POLSKIEGO
zawarta w dniu 5 października 2022r. w Krakowie pomiędzy:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (30-864), przy al. Jana
Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod
numerem RIK 16/99, posiadającym NIP: 675-10-00-452 - zwanym dalej „MLP”,
reprezentowanym przez
Tomasza Koseckiego – Dyrektora Muzeum
a
Fundacją Lotniczy Lublin z siedzibą w Lublinie (20-327) przy ul. Wrońskiej 2, wpisana do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000906269, posiadającą NIP: 9462707187 – zwaną dalej „Fundacją”,
reprezentowaną przez:
Jacka Woźniaka – Fundator Fundacji Lotniczy Lublin
oraz
Aleksander Krawyciński – Sekretarz Zarządu Fundacji
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, a każdy z tych podmiotów
indywidualnie „Stroną”.
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§1
Strony wyrażają wolę i zamiar podjęcia współpracy w wykorzystaniu posiadanych przez
siebie zasobów, wiedzy oraz doświadczenia dla upowszechnia i propagowania lotnictwa oraz
tradycji i historii lotnictwa polskiego.
Strony oświadczają, że deklarowane w ust. 1 wspólne cele są zgodne z ich przedmiotami
działalności oraz celami statutowymi.
Strony oświadczają, że dla realizacji wspólnych celów zawierają porozumienie o współpracy
– zwane dalej „Porozumieniem” – które określi wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz
zasady przyszłej współpracy.
osiągania celów poprzez współdziałanie w zakresie ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego,
a zwłaszcza zabytków techniki oraz edukacji historycznej.
Strony deklarują również wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie objętym Umową
§2
Strony deklarują zamiar współpracy w szczególności w zakresie:
propagowanie lotnictwa, a zwłaszcza lotnictwa polskiego,
propagowanie wiedzy o historii lotnictwa polskiego i jego tradycjach,
propagowanie wiedzy o historii przemysłu lotniczego w Polsce, zwłaszcza w Lublinie,
współpracy w badaniach naukowych, ochronie dóbr dziedzictwa kulturowego, a
zwłaszcza zabytków techniki lotniczej,

-

wymiany doświadczeń w zakresie konserwacji i renowacji zabytków nieruchomych i
ruchomych, w tym zabytków techniki lotniczej,
popularyzowania i propagowania edukacji historycznej, muzealnej i kulturowej,
wzajemnego wsparcia w realizowaniu wystaw z zakresu techniki lotniczej oraz imprez i
wydarzeń kulturalnych,
promocji Muzeum i jego zbiorów na terenie województwa lubelskiego.

§3
Strony ustalają, że współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:
wymianę wiedzy i doświadczeń ekspertów Stron,
pomoc w pozyskaniu eksponatów dla Muzeum,
pomoc merytoryczna i techniczna w konserwacji zabytków techniki lotniczej,
wzajemne wsparcie w realizowaniu wystaw,
udostępnianie posiadanych zasobów archiwalnych i bibliotecznych,
zaproszenie do publikowania w wydawnictwach Stron,
wspólna działalność badawcza, wystawiennicza, edukacyjna i wydawnicza.
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§4
Osobą odpowiedzialną w imieniu Muzeum za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących
dla obu Stron uzgodnień w zakresie realizacji Porozumienia jest Krzysztof Mroczkowski tel.:
695-974-988 e-mail: krzysztof.mroczkowski@muzeumlotnictwa.pl
Osobą odpowiedzialną w imieniu Fundacji za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących
dla obu Stron uzgodnień w zakresie realizacji Porozumienia jest Michał Woźniak tel.:
501-274-988 e-mail: m.wozniak@elmax.pl.
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Strony ustalają, że przyjętą formą komunikacji pomiędzy nimi jest poczta elektroniczna.
Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania o zmianach osób wskazanych w ust 1 i
2 oraz ich danych kontaktowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga
aneksu.
§5
Strony oświadczają, że zakres i szczegóły współpracy realizowanej na podstawie
Porozumienia, w tym kwestia praw własności intelektualnej do wyników wspólnych prac
badawczych i publikacji, będą określane każdorazowo w szczególnych umowach zawartych
przez Strony.
Strony ustalają, że każda ze Stron będzie ponosić we własnym zakresie koszty związane z
realizacją Porozumienia i nie będzie ich dochodzić od strony przeciwnej.
Jeżeli wykonanie któregokolwiek zadania lub wspólnego przedsięwzięcia objętego
przedmiotem Porozumienia będzie skutkować powstaniem wzajemnych zobowiązań,
zwłaszcza finansowych, w takim przypadku wzajemna prawa i obowiązki Stron będą
określane w szczególnych umowach, o których mowa w ust. 1.
Strony oświadczają, że ani jakikolwiek zapis Porozumienia, ani jakiekolwiek ich działania nie
tworzą lub nie mogą być uznane za mające na celu ustanowienie jakichkolwiek zobowiązań
Stron. Ponadto Strony Oświadczają, że Porozumienie nie ustanawia relacji

przedstawicielstwa, spółki, wspólnego przedsięwzięcia lub jakiegokolwiek innego stosunku
prawnego pomiędzy nimi.

§6
Strony deklarują, iż nie będą ujawniać niepublicznych informacji lub wszelkich innych
danych o takim charakterze otrzymanych od drugiej Strony podczas współpracy w ramach
Porozumienia, za wyjątkiem przypadków, w których ujawnienie takich informacji wynika z
obowiązujących przepisów.
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§7
Porozumienie zostało zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jego
podpisania.
Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie za wypowiedzeniem, na piśmie pod rygorem
nieważności, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc.
Umowa może zostać także rozwiązane w każdym czasie, na piśmie pod rygorem nieważności,
za porozumieniem Stron.
Rozwiązanie lub wypowiedzenie Porozumienia nie skutkuje automatycznym rozwiązaniem
szczegółowych umów zawartych na jej podstawie, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3
Porozumienia.

§8
Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób
działających w je imieniu lub uczestniczących z jej upoważnienie w zawarciu lub wykonaniu
Porozumienia, w tym jej pracowników, które są przetwarzane w sposób zgodny
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Każda ze Stron jako administrator danych osobowych, określony w ust. 1, powierza w trybie
art. 28 RODO drugiej Stronie jako podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe, osób
określonych w ust. 1 do przetwarzania w celu i na zasadach określonych w tym paragrafie.
Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje dane zwykłe: imię, nazwisko, nr telefonu,
adres poczty elektronicznej.
Powierzenie danych osobowych następuję wyłącznie na czas wykonania (realizacji)
Porozumienia, a powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez każdą ze Stron
wyłącznie w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego, realizacji lub
ochrony prawnie uzasadnionego interesu Stron na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa przez osoby posiadające stosowne upoważnienia.
Każda ze Stron jest zobowiązana do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przez
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem
tych danych, o których mowa w art. 32 RODO, zapewnienia zachowania ich w tajemnicy oraz
niezwłocznego informowania drugiej Strony o każdym przypadku naruszenia przetwarzanych
danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Porozumienia lub istnienia
obowiązku prawnego. Po rozwiązaniu Porozumienia dane osobowe zostaną usunięte, chyba
że obowiązek ich przechowywania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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Każda ze Stron jako administrator danych osobowych ma prawo kontroli drugiej Strony jako
podmiotu przetwarzającego, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO, czy środki zastosowane
przez podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają warunki określone w Porozumieniu. Podmiot przetwarzający jest
zobowiązany udzielić administratorowi danych wszelkich informacji niezbędnych do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
Każda ze Stron jako administrator danych osobowych wyraża drugiej Stronie jako
podmiotowi przetwarzającemu zgodę na powierzenie danych określonych w ust. 4 do
dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania Porozumienia.
Każda ze Stron jako podmiot przetwarzający ponosi wobec drugiej Strony jako administratora
danych osobowych odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych osobowych,
udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Porozumieniem, w szczególności za
udostępnienie ich osobom nieupoważnionym, a także za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków przez podwykonawców, którym podmiot przetwarzający przekazał
dane osobowe do dalszego przetwarzania.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa: dostępu do danych
osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do żądania sprostowania
(poprawiania) danych osobowych, do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do
bycia zapomnianym), do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Każda ze Stron jest zobowiązana do przekazania osobom, które w jej imieniu lub na jej
polecenie uczestniczą lub będą uczestniczyć w zawarciu lub wykonaniu umowy, a których
dane osobowe będą przedmiotem powierzenia do przetwarzania w związku z zawarciem oraz
realizacją umowy, informacji wskazanych w art. 14 RODO.

§9
Porozumienie traci ważność, gdy do jego niewykonania dojdzie na skutek siły wyższej,
zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron lub za
ich pisemnym porozumieniem.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Porozumienia okaże się nieważne lub bezskutecznie,
Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego zastąpienia, tak aby
zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej jego treści. Zmiana treści
niektórych postanowień, ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływają na ważność lub
skuteczność pozostałych postanowień Porozumienia.
Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających
z Porozumienie bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu Porozumienia przekazywane będą na piśmie w języku
polskim i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione.
Doręczenia pism dokonywane będzie za potwierdzeniem odbioru na wskazane w
Porozumienia adresy stron, osobiście, faxem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
poczty. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień jej doręczenia.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez Strony.
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Porozumienia zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory w związku z realizacją Porozumienia będą rozstrzygane przez Strony
polubownie. W razie braku rozstrzygnięcia w terminie 3 miesięcy, spory będą rozpatrywane
przez właściwy sąd powszechny.
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

…………………..………………………………

………………………………………………
za Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

…………………..………………………………
za Fundację Lotniczy Lublin

