
            Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu  
                                                                                  Karta Młodego Przedsiębiorcy 

                                                                                         w Dąbrowie Górniczej 

 
Porozumienie Nr……………… 

 

zawarte w dniu …………………………….. 2018 r. w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy: 

Gminą Dąbrowa Górnicza z siedzibą: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 41-300, ul. Graniczna 21, 

będącą płatnikiem VAT. NIP: 629-246-26-89, REGON: 276255312 reprezentowaną przez: 

1. Marcina Bazylaka – I  Zastępcę Prezydenta Miasta 

2. Ewę Fudali - Bondel – Kierownika Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Pełnomocnika 

ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  

zwaną w dalszej części Organizatorem 

a 

……………………………………z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul……………………, 

NIP:……………………,Regon:………………,reprezentowanym przez:………     …………..zwanego 

w dalszej części porozumienia Partnerem, 

 

Zawarto porozumienie o następującej treści: 

§ 1 

W celu wspierania przedsiębiorczości, lokalnego biznesu i pobudzenia aktywności gospodarczej na 

terenie miasta Dąbrowa Górnicza wśród osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie 5 lat od 

daty jej rozpoczęcia, poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu zawiera się 

porozumienie w ramach Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej (zwanego 

dalej Programem). 

 

§ 2 

Partner wprowadza do swojej oferty następujące ulgi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………... 

 

dla uczestników programu. 

§ 3 

Partner dobrowolnie zobowiązuje się do realizacji ulg dla Uczestników Programu Karta Młodego 

Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej. Zobowiązuje się do finansowania udzielonych Ulg z własnych 

środków, a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą miały wobec siebie 

żadnych roszczeń finansowych. 

§ 4 

Organizator wyposaży partnera w materiały dotyczące programu, a partner zobowiązuje się do 

umieszczenia informacji o Programie na własnej stronie internetowej, materiałach informacyjno-

promocyjnych oraz w widocznych miejscach w swoich siedzibach. Zobowiązuje się również do 

udzielania informacji o programie wszystkim zainteresowanym. 

 

§ 5 

Organizator w ramach akcji promocyjnej jest upoważniony do informowania w mediach, na stronie 

internetowej programu, miejskich stronach internetowych oraz materiałach i publikacjach własnych          

i wydawanych przez podmioty trzecie o uczestnictwie Partnera w Programie Karta Młodego 

Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej.   

 

§ 6 

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić po dwustronnym uzgodnieniu lub z miesięcznym 

wypowiedzeniem jednej ze stron przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

 



§ 7 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji niniejszego porozumienia, a dotyczące objętego Ulgą 

produktu/usługi winny być kierowane bezpośrednio do Partnera. 

 

§ 10 

Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych uczestników programu zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 11 

Partner przystępuje do realizacji Programu od dnia zawarcia niniejszego porozumienia na czas 

nieokreślony. 

 

§ 12 

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Organizatora i partnera. 

 

 

 

 

Organizator                 Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


