
POROZUMIENIE  

W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU  

W RAMACH UCZELNIANEGO KONKURSU NA BUDŻET PROJEKTOWY  

KOWADŁO 2.0  

Z dniem 7 kwietnia 2019 roku zawarte zostaje porozumienie pomiędzy:  

Parlamentem Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu          

z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 7, 60-813 Poznań, uczelnianym organem uchwałodawczym 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy         

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań z numerem NIP 777 00 06 359, reprezentowanym przez:       

panią Joannę Maruszczak, przewodniczącą Parlamentu Samorządu Studentów           

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanym dalej Organizatorem,                                        

a panem/panią …………………………………………………., zwanym dalej Laureatem, 

zwanymi dalej Stronami.  

§1 

Strony w pełni akceptują Regulamin Uczelnianego Konkursu na Budżet Projektowy Kowadło 2.0.  

§2 

Laureat zobowiązuje się do realizacji projektu w terminie do 24 maja 2019 roku.  

§3 

Laureat zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi ostatecznego kosztorysu w terminie  

do 17 kwietnia 2019 roku z zastrzeżeniem, że termin może ulec zmianie po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Organizatorem.  

§4 

Organizator zobowiązuje się do dofinansowania projektu w kwocie maksymalnie .......... złotych  

w formie zwrotu uzgodnionych kosztów, poniesionych w trakcie jego realizacji.  



§5 

1) Strony uzgadniają, iż podstawą rozliczenia będą faktury, które określają szczegóły poniesionych 

kosztów. 

2) Organizator może odmówić uznania przedstawionej faktury zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

§6 

Laureat raz na dwa tygodnie przedstawia sprawozdanie z wykonanych działań organizacyjnych.  

§7 

Strony postanawiają, iż ostateczne sprawozdanie z realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe 

musi nastąpić  w terminie do 31 maja 2019 roku.  

§8 

W przypadku niezrealizowania projektu Laureat informuje Organizatora o zaistniałej sytuacji.  

Laureat, który nie zrealizuje projektu, zostanie zdyskwalifikowany w kolejnych edycjach 

Konkursu.  

§9 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2019 roku i obowiązuje do dnia 31 maja 2019 

roku. W przypadku chęci zerwania porozumienia Strony zobowiązują się do zachowania 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Organizator nie pokrywa częściowych 

kosztów, poniesionych w trakcie realizacji projektu.  

§10 

Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

 

……………………………                                                                    ……………………………                                                         

           Organizator                                                                                                     Laureat                  

 

 


