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POROZUMIENIE 

 
zawarte w dniu 15 lutego 2010 r. w Olsztynie 
pomiędzy: 
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - Panem Marianem Podziewskim zwanym dalej „Wojewodą" 
a Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych z siedzibą w Olsztynie - Panem Eugeniuszem 
Gajlewiczem zwanym dalej „Dyrektorem Ośrodka" 
 
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Ośrodka zadań Wojewody. 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.  
Nr 31, poz. 206) strony zawieraj ą porozumienie o następującej treści: 
 

§ 1. Wojewoda powierza Dyrektorowi Ośrodka do prowadzenia w jego imieniu następujących spraw z zakresu swojej 
właściwości: 
 
  1) prowadzenie obsługi operatorskiej systemów „Mandaty Karne" (TBD-MK), eMandaty" (i-SEM), ePUAP w zakresie przekazu 

tytułów wykonawczych; 
 
  2) ewidencji mandatów karnych wystawionych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 

 
-  jako części zadań Wojewody wynikających z: 

 
- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,  

poz. 848 z późn. zm); 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien  

za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w prawach rozprowadzania 
 i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, późn. 663); 

- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161  
z późn. zm); 

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). 

 
§ 2. Powierzone niniejszym porozumieniem zadania Dyrektor Ośrodka wykonywać będzie przy pomocy Wojewódzkiego 

Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych z siedzibą w Olsztynie, zwanego dalej WOI. 
 

§ 3. 1. Dyrektor Ośrodka zobowiązuje się wykonać zadania wynikające z niniejszego porozumienia 
przy pomocy własnych pracowników w liczbie 8 osób. Listę pracowników realizujących zadania sporządzi Dyrektor Ośrodka 
 

2. Dyrektor Ośrodka zapewni we własnym zakresie i na własny koszt przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi 
systemów informatycznych „Mandaty Karne" (TBD-MK), „eMandaty" (i-SEM) i ePUAP w zakresie przekazu tytułów 
wykonawczych związanych z realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem. 

 
3. Wydział Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zapewni do dnia 15 lutego 2010 

r. szkolenie merytoryczne pracowników. 
 

§ 4. Dyrektor Ośrodka oświadcza, że dostęp do wszelkich danych z systemu „Mandaty" będą posiadały jedynie osoby 
zatrudnione w celu wykonywania zadań wynikających z niniejszego porozumienia. Osoby te zostaną pouczone o obowiązku 
ochrony danych osobowych, zachowania poufności i tajemnicy danych. 
 

§ 5. 1. Strony porozumienia ustalają, że w związku z wykonywaniem zadań określonych niniejszym porozumieniem, WOI 
otrzyma miesięcznie kwotę 19200 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście) złotych na pokrycie kosztów wynagrodzeń 
pracowników wraz z pochodnymi. 
 

2. Zapłata należnych WOI kwot nastąpi do dnia 23 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury wystawionej i przekazanej przez 
WOI do Wydziału Finansów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dnia 21 danego miesiąca. 
 

§ 6. W imieniu Wojewody nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją powierzonych Dyrektorowi Ośrodka zadań sprawuje 
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
 

§ 7. 1. WOI realizuje zadania wynikające z niniejszego porozumienia w pomieszczeniach i przy użyciu sprzętu należącego do 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
 

2. W dniach 26 lutego - 1 marca 2010 r. WOI zrealizuje przeniesienie, instalację oraz konfigurację sprzętu komputerowego i 
oprogramowania w docelowej lokalizacji. 
 

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 01 marca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. 
 



2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, 
druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie. 
 

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj ą dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Dyrektora Ośrodka. 
 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 Wojewoda Warmińsko-Mazurski     Dyrektor  

Marian Podziewski      Wojewódzkiego Ośrodka  
         Informatyki TBD w Olsztynie 
         Eugeniusz Gajlewicz 
 
 
 
 
 


