
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 7 marca 2012 r. pomiędzy 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
reprezentowanym przy zawieraniu niniejszego porozumienia przez: Waldemara Kulińskiego 
- Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu, zwanym w dalszej części Porozumienia 
„Urzędem Marszałkowskim" 

a 

Fundacją im. Stefana Batorego 
z siedzibą w Warszawie (00-215) przy ul. Sapieżyńskiej lOa, 
wpisaną do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000101194 
reprezentowaną przy zawieraniu niniejszego porozumienia przez Grażynę Kopińską -
Dyrektora Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, zwaną w dalszej części 
Porozumienia „Fundacją" 

zwanymi dalej łącznie „Stronami" 

Zważywszy, że Urząd Marszałkowski przyjął propozycję Fundacji przeprowadzenia badania 
jakości i skuteczności wdrożonych w Urzędzie zabezpieczeń antykorupcyjnych, strony 
zawierają porozumienie poniższej treści. 

§1 

1. Fundacja, przeprowadzi badanie jakości i skuteczności wdrożonych w Urzędzie 
Marszałkowskim zabezpieczeń antykorupcyjnych, w tym dokona oceny skuteczności 
Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym funkcjonującego w Urzędzie 
Marszałkowskim, zwanego w dalszej części porozumienia „badaniem". 

2. Fundacja oświadcza, że posiada środki materialne, urządzenia oraz zasoby ludzkie 
w postaci wyspecjalizowanej kadry niezbędne do wykonania badania oraz zobowiązuje 
się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności. 

3. Koszty badania pokrywa Fundacj a. 

§2 

Strony deklarują wolę współpracy, a Fundacja zobowiązuje się do zachowania należytej 
staranności, aby prowadzone badanie dało rzetelną wiedzę o skuteczności Systemu 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wdrożonego w Urzędzie Marszałkowskim. 



§3 

1. Urząd Marszałkowski zobowiązuje się do zapewnienia pełnej otwartości w dostępie do 
informacji i dokumentów związanych z przedmiotem badania, z wyłączeniem informacji 
prawnie chronionych, a Fundacja do rzetelności, bezstronności i obiektywizmu 
w formułowanych ocenach. 

2. Fundacja zobowiązuje się do udzielania Urzędowi Marszałkowskiemu, na jego prośbę, 
wszelkich wiadomości o przebiegu badania. 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji poufnych 
uzyskanych przez nie w związku z zawarciem porozumienia zarówno w trakcie jego 
obowiązywania jak i po jego zakończeniu. Za informacje poufne Strony przyjmują 
wszelkie informacje lub materiały odnoszące się do działalności Urzędu 
Marszałkowskiego. Informacjami poufnymi i chronionymi są w szczególności dane 
finansowe, informacje organizacyjne oraz inne informacje o działalności Urzędu. 

2. Fundacja ma prawo wykorzystać informacje, o których mowa w ust. 1 dotyczące Urzędu 
Marszałkowskiego uzyskane w toku wykonywania badania jedynie w celu jego 
wykonania. 

3. Członkowie zespołu, o którym mowa w § 6 ust. 1, podpiszą oświadczenie zobowiązujące 
do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych uzyskanych w związku 
z wykonywaniem badania. 

4. Obowiązek zachowania poufności informacji doznaje ograniczenia, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 porozumienia. 

§ 5 
1. Badanie, którego celem będzie dokonanie oceny przyjętych w Urzędzie Marszałkowskim 

rozwiązań oraz jakości ich wdrożenia i przestrzegania rozpocznie się 12 marca 2012 roku. 
2. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności, aby czas badania nie 

przekroczył okresu 4 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. 

§ 6 
1. Strony zgodnie ustalają że badanie prowadzić będzie zespół pracowników 

i współpracowników Fundacji działający w ramach programu Przeciw Korupcji 
w składzie: dr Piotr Koryś, dr Cezary Trutkowski, Grażyna Czubek, Grażyna Kopińska, 
Adam Sawicki i Anna Wojciechowska-Nowak, zwany w dalszej części porozumienia 
„Zespołem". 

2. Fundacja zobowiązuje się do utrzymania niezmienionego składu Zespołu. 
3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie Zespołu Fundacja zawiadomi 

Urząd Marszałkowski o powyższym fakcie, na piśmie przed dokonaniem jakichkolwiek 
czynności przez nowych członków zespołu. 

§ 7 

Urząd Marszałkowski zapewni Zespołowi prowadzącemu badanie: 



1) dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących Systemu Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym; 

2) możliwość swobodnej rozmowy, przeprowadzenia wywiadów z pracownikami Urzędu 
Marszałkowskiego realizującymi zadania wynikające z przyjęcia Systemu 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. 

§8 
1. Wyniki badania przedstawione zostaną w raporcie końcowym, zawierającym ocenę 

wdrożenia i funkcjonowania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym 
w Urzędzie Marszałkowskim. 

2. Przed przygotowaniem raportu końcowego treść ustaleń wynikających z badania będzie 
przedmiotem dyskusji wewnętrznej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. 
Strony zobowiązują się nie upubliczniać cząstkowych wyników badania do czasu 
publikacji ostatecznego raportu. 

3. Treść końcowego raportu, po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w dyskusji wewnętrznej 
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, zostanie upubliczniona. W przypadku 
zaistnienia rozbieżności co do ocen zawartych w raporcie Urząd Marszałkowski 
przedstawi swoje uwagi w Aneksie, który będzie stanowił integralną część raportu. 

4. Termin upublicznienia wyników raportu zostanie uzgodniony z Urzędem 
Marszałkowskim, ale nastąpi nie później niż 10 dni od przekazania ostatecznej, wersji 
raportu. 

§ 9 

Urząd Marszałkowski wyznaczył Panią Tamarę Borkowską - Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych jako osobę do bieżących kontaktów 
i pomocy zespołowi prowadzącemu badanie (umawianiu spotkań, dostarczaniu potrzebnych 
dokumentów, udzielaniu niezbędnych informacji, itp.). 

§10 

1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 
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