
P O R O Z U M I E N I E 

w sprawie współpracy przy realizacji Programu: 

Szczecin Przyjazny Rodzinie 

zawarte  w dniu ………..…………………… 

 pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin, 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 

NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, 

zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Soskę – Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin, 

a 

 

................................................................................... 
( imię i nazwisko właściciela lub nazwa spółki/firmy) 

 

........................................................................................................ 
(adres spółki/ firmy) 

 

NIP: ......................................................  REGON:  ..................................................., 

zwaną dalej „Podmiotem”, 

reprezentowaną przez*: 

 

.......................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby reprezentującej  w przypadku  spółki, instytucji)

 

 

§ 1. Podmiot oświadcza, że przystępuje do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, 

zwanego dalej „Programem”.  

 

§ 2. 1. Podmiot wprowadza zniżki dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)  

i/lub Szczecińskiej Karty Seniora (SKS), zwanej dalej „Kartą”, której warunki wydawania 

 i sposoby dystrybucji określi Miasto w drodze odrębnych przepisów. 

 

2. Podmiot udzieli  zniżki: 

a) w wysokości…...............na……………………………………………………….. 

dla posiadacza :  SKR   SKS  ,  

b) w wysokości…...............na……………………………………………………….. 

dla posiadacza :  SKR   SKS  ,  

 



c) w wysokości…...............na……………………………………………………….. 

dla posiadacza :  SKR   SKS  ,  

d) w wysokości…...............na……………………………………………………….. 

dla posiadacza :  SKR   SKS  ,  

 

 3. Podstawą udzielenia zniżki jest okazanie Karty. 

 

§ 3. 1. W przypadku odmowy udzielenia zniżki posiadaczowi ważnej Karty i złożenia  

na tę odmowę skargi do Miasta przez osobę, której odmówiono udzielenia zniżki, Podmiot 

pisemnie powiadomi Miasto o powodach podjęcia swojej decyzji w terminie nie później   

niż 7 dni roboczych od zażądania informacji przez Miasto. 

2. Jeżeli odmowa udzielenia zniżki nie znajdzie w opinii Miasta merytorycznego 

 lub formalnego uzasadnienia, Podmiot dokona niezwłocznej rekompensaty na rzecz 

posiadacza Karty, któremu nie udzielono zniżki. 

3. Rekompensata polegać będzie na wystawieniu imiennego bezpłatnego zaproszenia   

na wybraną przez posiadacza Karty, któremu odmówiono zniżki, imprezę, wydarzenie, 

znajdujące się w aktualnym repertuarze (programie) Podmiotu lub na nieodpłatnym 

wykonaniu usługi lub sprzedaży towaru  z dodatkową bonifikatą, na który zniżka nie została 

udzielona. 

 

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się w okresie ważności porozumienia do uznania Podmiotu 

 za oficjalnego partnera Programu i promowania jego udziału w Programie. W materiałach 

promocyjnych dotyczących Programu Miasto zamieści logotyp Podmiotu oraz informację  

o  partnerstwie. 

2. W okresie ważności porozumienia Podmiot zobowiązuje się zamieszczać w swoich 

materiałach promocyjnych informacje o partnerstwie w ramach Programu.   

3.  W okresie ważności porozumienia Podmiot ma prawo do stosowania logotypu Programu 

w swoich materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych. 

 

§ 5.  1. Porozumienie wygasa w przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności 

Uchwały Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lipca 2012 roku. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem  

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. Miasto może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym,  

w przypadku: 



1) powtarzającego się naruszania przez Podmiot obowiązków lub warunków określonych 

w niniejszym porozumieniu, 

2) odmowy udzielenia posiadaczowi Karty rekompensaty, o której mowa w § 3 ust. 3. 

4. Podmiot zobowiązuje się do niewprowadzania zmian w wysokości zniżek 

powodujących ich obniżenie w okresie trwania porozumienia.  

 

§ 6.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem ………………………….  roku.  

 

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8.  Ewentualne spory wynikłe z niniejszego Porozumienia rozstrzygać będzie rzeczowo 

właściwy dla siedziby Miasta Sąd Powszechny w Szczecinie. 

 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

             

             Miasto                                                                Podmiot  

 

 

 

 
...................................................                                                       ……........................................... 

 

 

 

 

 

Administrator – Gmina Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 

informuje Pana/Panią o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego 

w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 osobowych) zwanego RODO. Pouczenie: 

osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto zamieszczona jest na 

stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp  
 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp

