
Załącznik nr 2  do Regulaminu współpracy Partnerów z Gmina Raszyn,  
stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2023  

Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 
Porozumienie w sprawie przystąpienie Partnera  

do Programu Karty Mieszkańca Gminy Raszyn 
 
zawarte w dniu…………... roku w Raszynie, pomiędzy Gminą Raszyn, posiadającą  
NIP 534-248-882-43 z siedzibą w Raszynie, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, zwaną dalej Gminą, 
reprezentowaną przez Pana Andrzeja Zarębę – Wójta Gminy Raszyn,  
 
a ……………………………….. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………., posiadającą NIP: ……………………. oraz REGON:, ul. ……………..., 
……………………., zwanym/zwaną dalej „Partnerem”. 
 
zwane dalej wspólnie Stronami, a każde z osobna Stroną  
 
Na podstawie Uchwały LXI/542/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia Programu Karta Mieszkańca Gminy Raszyn mając na uwadze złożoną 
przez Partnera Deklarację przystąpienia do Programu Karty Mieszkańca Gminy Raszyn, 
Strony zawierają niniejsze Porozumienie. 
 

§ 1. 
1. Porozumienie zawierane jest w celu realizacji przez Strony Programu „Karta Mieszkańca 
Gminy Raszyn”, zwanego dalej "Programem". 

2. Partner oświadcza, iż znana jest mu treść Uchwały LXI/542/2022 Gminy Raszyn z dnia  
25 sierpnia 2022 roku oraz treść Regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Raszyn w 
ramach Programu „Karta Mieszkańca Gminy Raszyn” wprowadzonego Zarządzeniem Wójta 
Gminy Raszyn Nr 298/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi 
Zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn Nr 12/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. i w pełni je 
akceptuje. 

 
§ 2. 

1. W ramach Porozumienia Gmina zobowiązuje się do umieszczenia Materiałów 
reklamowych w postaci nazwy firmy Partnera, danych teleadresowych Partnera, znaku 
towarowego Partnera, informacji o miejscu świadczenia usług przez Partnera oraz wysokości 
zniżki przysługującej na usługi świadczone przez Partnera dla osób posiadających Kartę 
Mieszkańca Gminy Raszyn lub na towary oferowane przez Partnera na stronie internetowej 
Gminy Raszyn www.raszyn.pl w zakładce Karta Mieszkańca Gminy Raszyn,  w  gazecie 
samorządowej „Kurier Raszyński" oraz na oficjalnym profilu Gminy Raszyn na Facebook wraz 
z informacją o miejscu świadczenia usług oraz informacją o wysokości zadeklarowanej przez 
Partnera zniżki na poszczególne usługi świadczone przez Partnera lub oferowane towary.  

2. Materiały reklamowe należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres 
karta@raszyn.pl w tytule podając nazwę firmy z dopiskiem „Materiały reklamowe w ramach 
Programu Karta Mieszkańca Gminy Raszyn”. 

 
§ 3. 
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1. Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 
508 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324) , Partner udziela Gminie niewyłącznej, nie podlegającej 
sublicencji, nieograniczonej terytorialnie, na czas określony obowiązywania Porozumienia 
licencji na używania swojego graficznego znaku towarowego (logo), dalej Logo, jeśli go 
posiada na następujących polach eksploatacji: 

1) zwielokrotnienia Logo techniką cyfrową (digitalizacja), 

2) wprowadzanie Logo, jak i jego części do pamięci komputera,  

3) rozpowszechnianie Logo online poprzez udostępnienie na swojej stronie internetowej, 
poprzez umieszczenie Logo na oficjalnym profilu Gminy Raszyn na Facebook, poprzez 
umieszczenie Logo w gazecie „Kurier Raszyński” dla wszystkich i bez ograniczeń,  

4) używanie Logo w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

2. Przekazanie Logo Gminie następuje z chwilą wysłania przez Partnera Logo do Gminy via e-
mail wraz z innymi materiałami reklamowymi.  

3. Partner oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji mającej za 
przedmiot Logo oraz nie są mu znane okoliczności, na skutek których udzielenie niniejszej 
licencji naruszałoby prawa osób trzecich. 

 
§ 3. 

1. Partner zobowiązuje się do udzielenia posiadaczom „Karty Mieszkańca Gminy Raszyn” ulg  
i zniżek zgodnie z Deklaracją stanowiącą Załącznik Nr 1 do Regulaminu współpracy 
Partnerów z Gminą Raszyn, która stanowi integralną część niniejszego Porozumienia. 

2. Partner zobowiązuje się do realizacji usług objętych zniżką lub sprzedaży towarów 
objętych zniżką z poszanowaniem zasad rzetelności oraz według najwyższych standardów 
jakości.  

3. Partner zobowiązuje się zamieszczenia na swojej stronie internetowej, jeśli ją posiada,  
informacji uzgodnionych z Gminą dotyczących realizacji Programu oraz linku do strony 
internetowej Gminy Raszyn. 

§ 4. 
 

1. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec podmiotów i osób trzecich za szkody 
powstałe w związku z realizacją niniejszego Porozumienia, w tym, gdy udostępnione przez 
niego logo lub inne materiały promocyjne będą niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa lub będą naruszały prawa podmiotów lub osób trzecich, w szczególności majątkowe 
lub osobiste prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności intelektualnej, dobra 
osobiste lub będą naruszały zasady udostępniania danych osobowych.  

2. Partner zobowiązuje się zaspokoić roszczenia zgłoszone przez podmioty lub osoby trzecie 
oraz zwolni Gminę z obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń, jak również zwróci 
Gminie Raszyn w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami koszty poniesione przez 
Gminę w związku z opisanymi powyżej naruszeniami lub nieprawidłowościami. 

 
§ 5. 



 

Strona 3 z 4 
 

1. Koszty związane z zawarciem i realizacją Porozumienia każda ze Stron ponosi we własnym 
zakresie. 

2. Koszty związane z przygotowaniem i realizacją zniżek zadeklarowanych przez Partnera  
nie są finansowane przez Gminę.  

§ 6. 
1. Postanowienia niniejszego Porozumienia nie stanowią przeszkody dla samodzielnej 
realizacji przez Strony innych projektów lub do ich realizacji we współpracy z innymi 
podmiotami. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Deklaracji stanowiącej Załącznik Nr 1 do 
Regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Raszyn, a treścią Porozumienia pierwszeństwo 
mają zapisy Porozumienia.  

3. Partner oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego Porozumienia, a w 
szczególności jego przedmiot, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2176), która podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

4. Partner wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, 
zawartych w niniejszym  Porozumieniu dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko oraz firmę. 

§ 7. 
1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, licząc od dnia jego podpisania 
przez obie Strony. 

2. Każda ze stron może odstąpić od realizacji Porozumienia z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Gmina ma prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia bez okresu wypowiedzenia w 
przypadku naruszania przez Partnera postanowień niniejszego Porozumienia, w 
szczególności w przypadku nie udzielania przez Partnera zniżek dla posiadaczy Karty 
Mieszkańca Gminy Raszyn.  

 
§ 8. 

Osobami do kontaktu w sprawach związanych z Porozumieniem są :  
ze strony Gminy …………………………… tel. ………………………mail ………………………………. 
ze strony Partnera............................. tel................................mail.................................... 
 
 

§ 9. 
1. Żadna ze Stron Porozumienia nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia spowodowane przez okoliczności 
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 
Wyższa.  

2. Dla celów Porozumienia ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 
kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Porozumienia. Takie zdarzenia obejmują w 
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szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 
itp.  

 
 
 
 

§ 10. 
 
Adresy Stron do doręczeń zostały wskazane w komparycji Porozumienia, przypadku zmiany 
adresu, Strona, której to dotyczy, jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie drugą Stronę 
listem poleconym, w którym poda nowy adres dla doręczeń. Jeżeli Strona nie wykona 
obowiązku powiadomienia o zmianie swojego adresu, pismo skierowane na adres wskazany 
w komparycji Porozumienia będzie uznane za skutecznie doręczone tej Stronie. W takim 
przypadku  Strona, która nie wykonała obowiązku powiadomienia nie będzie mogła się 
powołać na brak doręczenia pisma. 
 

 
§ 11. 

W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 
2001 Nr 49, poz. 508 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324) oraz przepisy innych ustaw. 
 
 
 
 
W imieniu Gminy:                                                                                      Partner: 
 
 
 
_______________                                                                                      _________________ 
 
Wójt Gminy Raszyn  
 
 
 


