
UCHWAŁA Nr 297 / 5860 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 lipca 2021r. 

 
w sprawie podpisania Porozumienia z Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  
w celu współorganizacji obchodów 5. rocznicy powstania Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Postanawia się podpisać Porozumienie z Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w celu współorganizacji 

obchodów 5. rocznicy powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas  

II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 297/5860/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 13 lipca 2021r.   

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu …………….. 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy: 

 

Województwem Podkarpackim, z siedzibą 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 

4, NIP: 813-33-15-014, REGON: 690581324, reprezentowanym przez: 

 

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

 

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

 

zwanym dalej „Województwem” 

 

oraz 

 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 

w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, wpisanym do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu pod numerem RIK 103/2017, NIP 815-18-02-405, REGON 367752603, 

reprezentowanym przez: 

 

Waldemara Rataja - Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 

 

zwanym dalej „Muzeum” 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami" 

 

§1 

Przedmiotem porozumienia jest współorganizacja obchodów 5. rocznicy powstania 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 

w Markowej, które planowane są do 18 maja 2022 r., zwanymi dalej „Obchodami”. 

 

§2 

Strony niniejszego porozumienia wyrażają wolę wspólnej organizacji oraz podejmą 

współpracę w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1, realizując zadania 

określone w niniejszym porozumieniu. 

 

§3 

W ramach realizacji porozumienia „Województwo" zobowiązuje się do: 



a) oprawy medialnej „Obchodów” przy współpracy z ogólnopolskimi i regionalnymi 

mediami, w tym patronów medialnych; 

b) promocji „Obchodów” za pośrednictwem strony internetowej „Województwa” 

oraz kanałów komunikacji internetowej „Województwa”; 

c) uczestnictwa przedstawicieli „Województwa” w „Obchodach”. 

 

§4 

W ramach realizacji porozumienia „Muzeum" zobowiązuje się do: 

a) organizacji „Obchodów”; 

b) opracowania treści i oprawy graficznej materiałów promocyjnych „Obchodów”; 

c) promocji „Obchodów” za pośrednictwem strony internetowej „Muzeum” oraz 

kanałów komunikacji internetowej „Muzeum”. 

 

§5 

W ramach realizacji porozumienia „Strony” zobowiązują się do: 

a) informowania podczas „Obchodów”, a także podczas wszelkich wystąpień 

medialnych związanych z „Obchodami”, iż jest są one wspólnie organizowane 

przez Województwo Podkarpackie oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im Rodziny Ulmów w Markowej; 

b) umieszczenia logotypów „Stron” na materiałach promocyjnych „Obchodów” 

oraz przy informacjach dotyczących „Obchodów” umieszczanych na stronach 

internetowych „Stron” oraz na kanałach komunikacji internetowej „Stron”; 

c) niezwłocznego informowania się w przypadku wystąpienia okoliczności, które 

będą miały wpływ na realizację „Obchodów”. 

 

§6 

W ramach realizacji porozumienia „Strony” zobowiązują się do współpracy przy 

opracowaniu programu merytorycznego przedsięwzięcia, treści zaproszeń oraz listy 

zaproszonych gości. 

 

§7 

1. Podpisanie niniejszego porozumienia nie rodzi po stronie żadnej ze „Stron” 

odpowiedzialności oraz jakichkolwiek zobowiązań majątkowych wobec drugiej 

„Strony”, jak i osób trzecich, w tym także mających charakter podatkowy. Za 

zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze „Stron” 

w związku z realizacją porozumienia druga „Strona” nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. 

2. Żadna ze „Stron” na mocy postanowień niniejszego porozumienia nie jest 

uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej „Strony”. 

3. Każda ze „Stron” niniejszego porozumienia w celu zapewnienia realizacji 

przedsięwzięcia może zawierać stosowne umowy/porozumienia z innymi 

podmiotami. 

4. Za zobowiązania jednej ze „Stron” wobec innych podmiotów, wynikające 

z przedmiotu porozumienia, druga „Strona” nie ponosi odpowiedzialności. 



§8 
Każda ze „Stron” odpowiada wyłącznie za własne zobowiązania wynikające z realizacji 

porozumienia. 

 

§9 

„Strony” zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielania 

sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania postanowień 

porozumienia. 

 

§10 

Porozumienie zostaje zawarte na okres organizacji „Obchodów”. 

 

§11 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody obu „Stron” i zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§12 

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§13 

Ewentualne spory pomiędzy „Stronami” rozstrzygane będą przez właściwy Sąd 

powszechny w Rzeszowie. 

 

§14 

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze „Stron”. 

 

 

Województwo       Muzeum 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA MUZEUM W MARKOWEJ 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą 

Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą: Markowa 1487, 37-120 

Markowa  

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 

25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą: 

Markowa 1487, 37-120 Markowa reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem powołanego przez 

niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na 

adres: iodo@muzeumulmow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. 

b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach 

analitycznych, statystycznych (art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty zajmujące się obsługą prawną, 

audytem administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu 

o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

 


