Załącznik nr 5 do regulaminu Mazowieckiej Karty
dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością

POROZUMIENIE nr ….../2020
w sprawie przystąpienia
z Niepełnosprawnością

do

Mazowieckiej

Karty

dla

Rodzin

z

Dzieckiem

zawarte ………………………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka
62a, 02-002 Warszawa, zwanym dalej Centrum, reprezentowanym przez …………………………………
Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, działającego na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą
nr ………………… z dnia …………… grudnia 2019 r.
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… z siedzibą
w ……………………………….…………………… przy ul. ……………………………………………, któremu nadano numer
identyfikacyjny
NIP
zwanym
dalej
Partnerem,
.........................................................................,
reprezentowanym przez:…………………………………….……………………………………………………………………………………….
łącznie zwanych Stronami.

1.

2.
3.
4.
5.

§1
Na mocy niniejszego porozumienia Partner przystępuje do Mazowieckiej Karty dla Rodzin
z Dzieckiem z Niepełnosprawnością (dalej: „Karta”), o której mowa w uchwale
nr 2079/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmienionej uchwałą nr 1702/89/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie Wojewódzkiego
Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich
Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób
Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim w latach 2017–2021.
Wydawcą Karty jest Centrum.
Partner oświadcza, że zna i akceptuje regulamin Mazowieckiej Karty dla Rodzin
z Dzieckiem z Niepełnosprawnością (dalej: „regulamin”).
Partner przystępuje do Karty na zasadach dobrowolności, suwerenności i partnerstwa.
Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania i dołożenia szczególnej dbałości
o zachowanie celów wdrażania Karty, wskazanych w § 1 regulaminu oraz jej dobrego
wizerunku.

§2
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od ……. -…….- 2020 r. do 31.12.2020 r.
§3
Centrum zobowiązuje się do:
1) zamieszczenia na stronie www.mazovia.pl oraz www.mcps.com.pl informacji o ofercie
Partnera dotyczącej ulg, zwolnień lub preferencji dla rodzin z dzieckiem
z niepełnosprawnością posiadających Kartę, w formie i na zasadach określonych
w zgłoszeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu;
2) przekazania Partnerowi naklejek z informacją o honorowaniu Karty do oznakowania lokali
lub innych miejsc, gdzie realizowana jest oferta dla rodzin z dzieckiem
z niepełnosprawnością posiadających Kartę;
3) systematycznego przekazywania partnerowi numerów unieważnionych Kart, najpóźniej
w ciągu 24 godzin od unieważnienia Karty, na adres poczty elektronicznej wskazany
w § 7 ust. 1 pkt 2;
4) przekazywania bieżących informacji związanych z wdrażaniem Karty.
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§4
Partner zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia do swojej oferty ulg, zwolnień lub preferencji dla rodzin z dzieckiem
z niepełnosprawnością posiadających Kartę, w formie i na zasadach określonych
w zgłoszeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu;
2) honorowania Karty potwierdzającej uprawnienia do ulg, zwolnień lub preferencji po jej
okazaniu przez osoby uprawnione;
3) oznakowania naklejką z informacją o honorowaniu Karty lokali lub innych miejsc, gdzie
realizowana jest oferta kierowana do rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością
posiadających Kartę;
4) przekazywania bieżących informacji związanych z wdrażaniem Karty, w tym
niezwłocznego informowania o występujących problemach i utrudnieniach
ograniczających korzystanie z oferty rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością;
5) zamieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o ulgach, zwolnieniach
lub preferencjach przysługującym rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością
korzystającym z Karty wraz z zasadami ich przyznawania (jeżeli dotyczy).
§5
1. Centrum ma prawo umieszczać informacje związane z proponowaną przez Partnera
ofertą ulg, zwolnień lub preferencji w swoich materiałach promocyjnych, reklamowych,
informacyjnych i innych.
2. Partner ma prawo umieszczać informacje związane z wdrażaniem Karty oraz
proponowaną przez siebie ofertą ulg, zwolnień lub preferencji we własnych materiałach
promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i innych.
§6
1. Partner zobowiązuje się do ponoszenia we własnym zakresie wszelkich kosztów
związanych z realizacją oferty dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością
posiadających Kartę.
2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia, Strony nie będą zgłaszać wobec
siebie żadnych roszczeń finansowych.
§7
1. Strony wskazują do kontaktów roboczych następujące osoby wraz z numerem telefonu
i adresem poczty elektronicznej:
1) Centrum – ………………….………………………………..………………, tel. …………………, e-mail: ……………………………;
2) Partner – ………………………………………………………………………, tel. …………………, e-mail: …………………………..
2. Informacja o zmianie osób oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej powinna
zostać przekazana drugiej Stronie w formie pisemnej lub mejlowej najpóźniej w dniu
dokonania zmiany.
3. Zmiany danych wskazanych w ust. 1 nie wymagają sporządzenia aneksu.
§8
1. Zmiana formy i zasad przyznawania ulg, zwolnień lub preferencji rodzinom z dzieckiem
z niepełnosprawnością posiadającym Kartę, możliwa jest po aktualizacji formularza
zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.
2. Zmiana postanowień porozumienia wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
§9
1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 2 tygodniowego
okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie porozumienia wymaga formy pisemnej.
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§ 10
Centrum ma prawo wypowiedzieć porozumienie w trybie natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia, że działania Partnera związane z realizacją oferty ulg, zwolnień lub preferencji
dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością posiadających Kartę, są niezgodne z celami
wdrażania Karty wskazanymi w § 1 regulaminu, naruszają interesy Centrum, rodzin
wychowujących dziecko z niepełnosprawnością lub ogólnie przyjęte normy współżycia
społecznego.
§ 11
Prawo wykorzystywania przez Partnera oznaczeń, o których mowa w § 4 pkt 3, wygasa
z upływem czasu, na który zawarta została umowa, z upływem okresu jej wypowiedzenia lub
z chwilą jej rozwiązania.
§ 12
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Centrum

Partner

