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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ  

Nr DZD/3/2022 

 

 

zawarte w Warszawie pomiędzy: 

 

Ministrem Cyfryzacji,  

adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 27, 00-060 
Warszawa, NIP 5261645000, Regon 012261725, zwanym dalej „Organizatorem”, 
reprezentowanym przez: 

Panią Annę Gos – Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, na podstawie upoważnienia z dnia 29.03.2022 r.- załącznik nr 4 do porozumienia 

 

 

a Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego  

adres: Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 

Warszawa, NIP 5261040828, REGON 000331501, zwanym dalej „Partnerem GUS”, 

reprezentowanym przez: 

1) Annę Borowską – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) Renatą Bielak – Dyrektora Departamentu Opracowań Statystycznych w Głównym 

Urzędzie Statystycznym na podstawie pełnomocnictw Prezesa GUS z dnia 30 marca 

2022 r. – załąznik 5 do porozumienia , 

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

1. Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie przygotowania i realizacji czwartej edycji 

wydarzenia pn. „Datathonu #Otwarte Dane” - Datathon danych publicznych tj. konkurs 

dot. danych otwieranych w projekcie „Otwarte dane plus”, zwanego dalej „Datathonem” 

lub „Wydarzeniem”, które rozpocznie się dnia 2 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00 i zakończy 3 

kwietnia 2022 r. o godz. 20:00  w Warszawie. 

2. Celem Wydarzenia będzie promocja potencjału otwartych danych z portalu dane.gov.pl, 

ze szczególnym uwzględnieniem baz, które udostępniają przez API partnerzy projektu 

„Otwarte dane plus”, w tym Dziedzinowych Baz Wiedzy udostępnionych przez Główny 

Urząd Statystyczny. 

3. Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron 

w związku z przygotowaniem i realizacją Datathonu. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu tego wydarzenia reguluje Regulamin Datathonu  

#OtwarteDane stanowiący Załącznik nr 1 do Porozumienia. Strony stwierdzają zgodnie, że 
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Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia podpisania Porozumienia do dnia wypłaty 

nagrody bądź wyróżnienia przez Partnera GUS. 

 

§ 2 

1. Działania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Porozumienia realizować będzie 

wykonawca wyłoniony w ramach procedury zamówień publicznych, zwany dalej 

„Wykonawcą”. Wykonawca Datathonu - PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

2. Organizator zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opracowania regulaminu Datathonu (w porozumienu z Partnerem GUS); 

2) przeprowadzenia naboru zespołów konkursowych; 

3) organizacji Datathonu (w tym zapewnienia miejsca Wydarzenia wraz 
z wyposażeniem, organizacji technicznej Wydarzenia, zapewnienia osób do obsługi 
i realizacji Wydarzenia, wyboru komisji konkursowej przyznającej nagrody i 
wyróżnienia); 

4) zapewnienia cateringu podczas Wydarzenia; 

5) promocji Datathonu (w tym opracowanie logotypu wydarzenia, publikacji artykułów 

informujących o Wydarzeniu w mediach elektronicznych oraz informacji w mediach 

społecznościowych, przygotowania filmu i raportu podsumowującego Wydarzenie); 

6) przygotowania, utrzymania, prowadzenia i udostępnienia strony internetowej 

Datathonu;  

7) poinformowania uczestników Wydarzenia o udziale GUS jako Partnera; 

oraz uwzględnianiu GUS jako Partnera Datathonu w działaniach promocyjnych. 

8) poinformowania Partnera GUS o podpisaniu umowy o przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych  z twórcami nagrodzonych i wyróżnionych projektów. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji obostrzeń, w związku z pandemią, które uniemożliwią 

zrealizowanie wydarzenia w formule stacjonarnej zostanie przygotowany alternatywny 

wariant Wydarzenia online. 

 

§ 3 

Partner GUS zobowiązuje się w szczególności do: 

1) oddelegowania co najmniej jednego eksperta od bazy Dziedzinowe Bazy Wiedzy i co 

najmniej jednego eksperta od API do Dziedzinowe Bazy Wiedzy, którzy będą dostępni 

w dniu 2 kwietnia w godzinach 11:00-18:00;    

2)   prezentacji na scenie podczas pierwszego dnia Wydarzenia informacji na temat bazy 

Partnera GUS - Dziedzinowych Baz Wiedzy;  

3) wypłacenia dla zespołów, które opracują i przedstawią najlepsze projekty 

wykorzystujące API do Dziedzinowych Baz Wiedzy:  

nagrody za wykorzystanie API do Dziedzinowych Baz Wiedzy w wysokości 17 300 

złotych brutto (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych  00/100); odpowiednio 

netto: 15 570 złotych netto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 

00/100) oraz dwóch wyróżnień w wysokości 7 350 złotych brutto (siedem tysięcy 

trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) każde; odpowiednio netto: 6 615 złotych (słownie: 
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sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych 00/100) każde; oraz potrącenie i 

odprowadzenie podatku dochodowego zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 

U.  2021 r poz. 1128 z późn. zm.).   

4) promowania Datathonu we współpracy z Organizatorem w ramach posiadanych 

środków i możliwości (media społecznościowe GUS, strona www GUS); 

5)   zapewnienie jednego przedstawiciela do Komisji konkursowej oraz wręczenia nagrody. 

 

§ 4 

1. Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wydatki związane z realizacją zobowiązań 

wynikających z Porozumienia.   

2. Porozumienie nie skutkuje dla żadnej ze Stron powstaniem zobowiązań finansowych 

wobec drugiej Strony. 

3. W przypadku niewykorzystania API do bazy Partnera GUS w żadnym w z przedstawionych 

projektów nagroda za wykorzystanie API do DBW nie zostnie przyznana. 

4. Szczegółowe zapisy dotyczące  wypłacenia przez Partnera GUS nagrody i wyróżnień dla 

najlepszych projektów zawiera załącznik do Regulaminu wypłaty nagród za wykorzystanie 

danych z API DBW podczas Datathonu. 

5. Na wniosek Partnera GUS w drodze odrębnego Porozumienia, w którym zostaną 

ustalone możliwe pola eksploatacji, Organizator udzieli nieograniczonej terytorialnie i 

czasowo licencji na korzystanie z nagrodzonego lub wyróżnionego projektu, o którym 

mowa w § 3 punkt 3. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach 

mających lub mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia. 

7. Partner GUS zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i innych przepisów 

dotyczących korzystania z pomieszczeń (wraz z wyposażeniem), w których będzie 

odbywać się Wydarzenie.  

8. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji Wydarzenia są: 

1) ze strony Organizatora:  

a) Karolina Kościerzyńska, tel. 22 245 54 66, mail: karolina.koscierzynska@mc.gov.pl, 

b) Magdalena Dąbrowska  tel. 22 245 59 04, mail: magdalena.dabrowska@mc.gov.pl;  

2) ze strony Partnera GUS:  

a) Ewa Czumaj, tel. +48 695 255 018, mail: E.Czumaj@stat.gov.pl 

b) Ilona Abramska, mail: I.Abramska@stat.gov.pl 

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7, nie wymaga podpisania aneksu do Porozumienia 

i staje się skuteczna z dniem zawiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. 

 

§ 5 

Udostępnianie i ochrona danych osobowych  

 

mailto:karolina.koscierzynska@mc.gov.pl
mailto:aneta.cesarek@mc.gov.pl
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1. Celem realizacji Porozumienia Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób 

do kontaktu w sprawie Porozumienia oraz innych osób realizujących Porozumienie, w 

zakresie: 

1) Organizator: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, e-mail; 

2) Partner GUS: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, e-mail. 

2. Z momentem udostępnienia danych Strona otrzymującą dane staje się ich niezależnym 

administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (dalej RODO). 

3. Każda ze Stron oświadcza, że: 

1) jest administratorem danych będących przedmiotem udostępnienia oraz posiada 

podstawę prawną do ich udostępnienia; 

2) będzie przetwarzała udostępnione dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 

Porozumienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 

RODO; 

3) udostępnienie danych zostanie zrealizowane z zachowaniem najwyższych 

standardów bezpieczeństwa oraz z zapewnieniem przestrzegania zasad 

określonych w RODO. 

4. Organizator oświadcza, iż przed zawarciem Porozumienia zapoznał się z Załącznikiem nr 

3 (Klauzula informacyjna RODO Partnera GUS) oraz przekazał klauzulę informacyjną 

Partnera GUS osobom reprezentującym go lub innym osobom realizującym 

Porozumienie (obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO). Organizator 

zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 

wykonywaniu Porozumienia dodatkowych osób, najpóźniej wraz z przekazaniem 

Partnerowi GUS danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w 

trybie art. 14 RODO zawarte w Załączniku nr 3 do Porozumienia. 

5. Organizator zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 13 i 14 RODO, wobec Partnera GUS oraz osób, których dane zostały mu 

udostępnione. 

6. Partner GUS oświadcza, iż przed zawarciem Porozumienia zapoznał się z Załącznikiem nr 

2 (Klauzula informacyjna RODO Organizatora) oraz przekazał klauzulę informacyjną 

Organizatora osobom reprezentującym go lub innym osobom realizującym 

Porozumienie (obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO). Partner GUS 

zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 

wykonywaniu Porozumienia dodatkowych osób, najpóźniej wraz z przekazaniem 

Organizatorowi danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w 

trybie art. 14 RODO zawarte w Załączniku nr 2 do Porozumienia. 

 

Partner GUS zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 

art. 13 i 14 RODO, wobec Organizatora oraz osób, których dane zostały mu udostępnione. 
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§ 6 

 

 

Porozumienie może zostać rozwiązane:   

1) na podstawie porozumienia Stron; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację działań 

wynikających z Porozumienia. 

 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się, że wszelkie informacje podlegające ochronie u drugiej Strony, 

co do których powzięły wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem 

Porozumienia, które nie są ujęte w rejestrach publicznych ani nie są powszechnie 

znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad 

poufności lub przepisów prawa, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania 

Porozumienia, jak również po jego ustaniu, w zakresie nienaruszającym przepisów 

ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Strony zobowiązują się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Stron oraz 

odpowiadają w tym zakresie za pracowników, którzy w ich imieniu wykonują zadania 

na rzecz Stron. 

3. Każda ze Stron udostępnia informacje związane z wykonywaniem zadań na rzecz 

drugiej Strony, niezbędne do realizacji Porozumienia, wyłącznie tym spośród 

pracowników, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres 

udostępnianych pracownikom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych 

zadań. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione 

organy, w  zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Strona zobowiązuje  

się poinformować Koordynatora Porozumienia drugiej Strony o żądaniu takiego organu 

przed ujawnieniem informacji. 

5. Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie przez Stronę 

dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją Porozumienia, z 

wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celu jej realizacji, wymaga zgody 

drugiej Strony. 

6. Ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie przez Stronę informacji, pozyskanych  

w wyniku realizacji Porozumienia oraz uzyskanie referencji, wymaga pisemnej zgody 
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drugiej Strony. Nie dotyczy to informacji, które znajdowały się w nieograniczonym 

posiadaniu Strony  przed ich otrzymaniem od drugiej ze Stron i są powszechnie znane. 

7. Na potrzeby postanowień Porozumienia dotyczących bezpieczeństwa informacji pod 

pojęciem pracownika rozumie się osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku 

pracy oraz realizujące zadania dla Stron na innej podstawie prawnej. 

 

 

§ 8 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Porozumienia Strony będą starały 

się rozwiązać polubownie.  

2. Porozumienie zostaje zawarte z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

3. Załączniki do Porozumienia stanowią jego integralną część: 

1) Regulamin Datathonu  #OtwarteDane; 

2) Klauzula informacyjna RODO MC    

3) Klauzula informacyjna RODO Partnera GUS 

4) upoważnienie do reprezentowania przedstawiciela Partnera KPRM 

5) upoważnienie do reprezentowania przedstawiciela Partnera GUS 

4. Porozumienie zostało zawarte w formie elektronicznej. 

 

 

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

Partner GUS                                        Organizator KPRM 
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