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POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY 
pn. „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów 

- współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego" 
zawarte w dniu ̂ września 2022 roku w Warszawie 

zwane dalej „Porozumieniem", pomiędzy: 

Związkiem Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Kruczkowskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104695, NIP 526-00-00-991, REGON 01201552900000, zwanym 
dalej „ZBP", reprezentowanym przez: 

1. Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu 
i 

Fundacją Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Kruczkowskiego 8, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xii 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110584, NIP 526-00-38-522, REGON 01018940300000, 
zwaną dalej „WIB", reprezentowaną przez: 

1. Waldemar Zbytek-Prezes Zarządu 
2. Michał Polak - Wiceprezes Zarządu 

a 
Powiatem Kieleckim, z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, zwanym dalej „Samorządem", reprezentowanym przez 

1. Pana Mirosława Gębskiego- Starostę Kieleckiego 
2. Pana Tomasza Plebana -Wicestarostę Kieleckiego 

łącznie zwanymi dalej Partnerami. 
§ 1 Preambuła 

Edukacja ekonomiczna, cyberbezpieczeństwo i gospodarka elektroniczna jest niezbędnym elementem przygotowania i kreowania 
odpowiedzialnego i świadomego społeczeństwa do życia we współczesnym świecie. Dzięki takiej wiedzy jest ono w stanie rozumieć 
zachodzące w świecie procesy oraz podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje, istotne nie tylko z punktu widzenia całego 
społeczeństwa, ale również z punktu widzenia jednostki. 
Skuteczna realizacja powszechnej edukacji finansowej i podnoszenie świadomości o roli cyberbezpieczeństwa i gospodarki 
elektronicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, jak i wszystkie instytucje odpowiedzialne za 
edukację. 

Wsparcie istniejących projektów i inicjatyw lokalnych o charakterze edukacyjnym, udział szkół, w tym ponadpodstawowych, 
w ogólnopolskich projektach edukacyjnych, szczególna rola samorządów powiatowych w kreowaniu lokalnych inicjatyw oraz sektora 
bankowego w strukturze gospodarczej i ekonomicznej Polski, stały się podstawą niniejszego Porozumienia - będącego początkiem 
wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych. 

Celem Porozumienia jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa oraz gospodarki 
elektronicznej skierowanych do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, realizowanych w ramach programu sektorowego „Bankowcy 
dla Edukacji", który jest prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości. 

§ 2  
Mając na uwadze potrzebę szerokiego budowania podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i gospodarki 
elektronicznej, Partnerzy Porozumienia deklarują realizację wspólnych działań. 

§3 
Strony deklarują zaangażowanie w realizację Porozumienia w szczególności poprzez: 

1. Warszawski Instytut Bankowości zobowiązuje się do wspierania prowadzonych działań edukacyjnych z obszaru edukacji 
ekonomicznej, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej, w szczególności poprzez zapraszanie szkół i ich uczniów do 
udziału w inicjatywach edukacyjnych (konkursy, spotkania, lekcje), udostępniania szkołom materiałów edukacyjnych, 
prowadzenia wykładów dla studentów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaangażowania w informowanie 
i promowanie realizowanych działań, udostępniania mediom samorządowym materiałów z zakresu edukacji ekonomicznej. 

2. Związek Banków Polskich zobowiązuje się do - wspierania i promowania działań realizowanych przez pozostałych Partnerów 
Porozumienia. 

3. Samorząd zobowiązuje się do - pomocy w wyborze placówek, w których realizowany będzie projekt, w tym w szczególności 
w zakresie edukacji szkolnej, zaangażowania w informowanie i promowanie realizowanych działań. 
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§4 
Partnerzy wyznaczają następujące osoby jako odpowiedzialne za bezpośrednią realizację projektu: 
W imieniu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich: 

Krzysztof Ostafiński, tel. WMII e-mail: w zakresie współpracy z mediami samorządowymi -
Marta Ostafińska, tel. 

W imieniu Samorządu: 
Pani Izabela Oziewięcka, tel. 41200 15 60, e-mail:dziewiecka.l@powiat.kielce.p|. a w zakresie współpracy z mediami 
samorządowymi Pani Agnieszka Madetko, tel. 4120013 92, e-mail: madetko.a@powiat.kielce.pl. 

Partnerzy oświadczają, że dane kontaktowe osób, o których mowa w ust. 1, udostępniane wzajemnie w Umowie przekazywane 
są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Partnerów. Każdy z Partnerów będzie administratorem danych kontaktowych, 
które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każdy z Partnerów zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu 
drugiego Partnera osobie, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w art. 14 RODO. 

§5 
1. Strony zawierają porozumienie na czas nieokreślony. Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia porozumienia 

z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego. 
Realizacja porozumienia nie pociąga dla Samorządu, jak i jego jednostek podległych, jakichkolwiek kosztów. 

§ 6  
1. WIB informuje, że jest administratorem danych osobowych osób, działających w imieniu ZBP oraz w imieniu Samorządu lub 

danych osób upoważnionych do reprezentacji ZBP i Samorządu bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu 
ZBP i Samorządu, w tym przede wszystkim członków Zarządu ZBP i Samorządu oraz pełnomocników ZBP i Samorządu. Dane 
osobowe osób wskazanych w zdaniu pierwszym są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Partnera - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

2. ZBP informuje, że jest administratorem danych osobowych osób, działających w imieniu WIB i Samorządu lub danych osób 
upoważnionych do reprezentacji WIB i Samorządu bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu WIB 
i Samorządu, w tym przede wszystkim członków Zarządu WIB i Samorządu oraz pełnomocników WIB i Samorządu. Dane 
osobowe osób wskazanych w zdaniu pierwszym są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Partnera - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Samorząd informuje, że jest administratorem danych osobowych osób, działających w imieniu ZBP i WIB lub danych osób 
upoważnionych do reprezentacji ZBP i WIB bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu ZBP i WIB, w tym 
przede wszystkim członków Zarządu ZBP i WIB oraz pełnomocników ZBP i WIB. Dane osobowe osób wskazanych w zdaniu 
pierwszym są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Samorząd -
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Każdy z Partnerów zobowiązuje się ponadto do przekazania w imieniu drugiego Partnera osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, 
pełnego zakresu informacji, o których mowa w: 

1) art. 13 RODO, jeżeli przetwarzane dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą; 
2) art. 14 RODO, jeżeli przetwarzane dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą; 

- z uwzględnieniem informacji określonych w ust. 1 i 2. 
5. Pełny zakres informacji, o którym mowa w ust. 3, jest dostępny pod adresami: 

1) ze strony WIB • https://www.wib.org.pl/rodo/ 
2) ze strony ZBP - www.zbp.pl/rodo 
3) ze strony Samorządu- https://www.powiat.kielce.pl/ 

§7 
1. Porozumienie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych Samorządu. 
2. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów. 
3. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem §4, którego zmiana może 

nastąpić na drodze elektronicznej poprzez kontakt z osobami wymienionymi w tymże paragrafie. 
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