
Porozumienie w sprawie uczestnictwa w realizacji 

Programu Bytomska Karta Seniora 

zawarte w Bytomiu w dniu ……………………………. 

pomiędzy: 

Gminą Bytom - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu reprezentowanym 

przez Dyrektora Rafała Szpaka 

zwanym dalej „Koordynatorem" 

a 

…………………………………………………... z siedzibą w …………………………… 

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

reprezentowanym przez 

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

zwanym dalej „Uczestnikiem''. 

Mając na uwadze doniosłość założeń Programu Bytomska Karta Seniora oraz chęć 

współpracy w stworzeniu systemu umożliwiającego zwiększenie aktywizacji 

społecznej seniorów zamieszkałych na terenie miasta Bytom Strony zawierają 

niniejsze porozumienie w sprawie uczestnictwa w realizacji Programu Bytomska 

Karta Seniora, zwanego dalej 

„Porozumieniem". 

§ 1 

1. Uczestnik oświadcza, że przystępuje do Programu Bytomska Karta Seniora 

przyjętego uchwałą nr XIII/l86/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w dniu 22 kwietnia 

2013 r. (z późn. zm.), zwanego dalej „Programem". 

2. Uczestnik oświadcza, iż zna oraz akceptuje zapisy Programu, w szczególności 

zobowiązuje się respektować uprawnienia wynikające dla Uprawnionego 

posiadacza Bytomskiej Karty Seniora zwanej dalej „Kartą'', której wzór oraz 

warunki wydania określił w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Bytom. 

3. Uprawnionym posiadaczem Karty jest osoba, na której rzecz została wydana 

Karta. 

 

§ 2 

1. Uczestnik zobowiązuje się do rozprowadzenia w ramach prowadzonej przez siebie 

działalności ulg/rabatów na usługi i towary dla Uprawnionego posiadacza Karty. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do zamieszczenia w lokalu, w którym świadczone są 

usługi informacji (wraz z logo Programu) o przysługującym uprawnionemu 

posiadaczowi Karty uprawnieniu do skorzystania z ulg i rabatów przy zakupie 

usługi lub towaru. 

3. Uczestnik udzieli ulg/rabatów, o których mowa w ust 1: 

a) w wysokości ……………. na ….……………, 

b)   

c)   

4. Uczestnik zobowiązuje się do udzielania ulg/rabatów, o których mowa w ust. 3  

w wysokości nie niższej niż wskazana w ust. 3 przez okres obowiązywania 

niniejszego porozumienia bez ograniczeń co do dnia i godziny. 



 

§ 3 

1. Każdy Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo do uzyskania ulgi/rabatu przy 

zakupie usługi lub towaru, o której mowa w § 2 ust 3 po okazaniu ważnej Karty. 

2. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może zażądać okazania wraz z Kartą 

dowodu tożsamości osoby legitymującej się Kartą. 

3. W przypadku odmowy udzielenia ulgi/rabatu Uczestnik ma obowiązek powiadomić 

posiadacza Karty o prawie złożenia w tej sprawie skargi do Koordynatora 

Programu. 

4. W przypadku skargi na odmowę udzielenia ulgi/rabatów przewidzianych 

niniejszym porozumieniem Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia pisemnych 

wyjaśnień Koordynatorowi we wskazanym przez niego terminie. 

5. O sposobie rozpoznania skargi Koordynator informuje w formie pisemnej 

skarżącego oraz Uczestnika podając uzasadnienie rozstrzygnięcia, a w przypadku 

pozytywnego rozpoznania skargi dodatkowo przyznaje Uprawnionemu 

posiadaczowi Karty rekompensatę w wysokości należnego, ustalonego zgodnie  

z zapisami § 2 ust. 3 rabatu. 

6. W oparciu o ww. informację Uczestnik dokona rozliczenia z Uprawnionym 

posiadaczem Karty w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. 

7. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 5 nie stanowi decyzji administracyjnej  

w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

§ 4 

1. Koordynator zobowiązuje się do Zamieszczenia informacji o Programie: 

a) na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom i MOPR, 

b) w prasie lokalnej, 

c) w formie plakatów i naklejek. 

2. Koordynator zamieści informacje o Oficjalnych Partnerach Programu na stronie 

internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt. a, podając nazwę i siedzibę Uczestnika. 

3. Uczestnikowi Programu będzie przysługiwało: 

 prawo posługiwania się w swoich materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz 

na stronach internetowych hasłem „Oficjalny Partner Miasta Bytom w Programie 

Bytomska Karta Seniora", 

 prawo używania logotypów Programu w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych oraz na stronach internetowych, 

 prawo oznaczenia witryn, punktów kasowych naklejkami i plakatami, o których 

mowa w ust 1pkt c. 

4. Uczestnik Programu otrzyma od realizatora ……. naklejki i ….. plakaty, o których 

mowa w ust 1 pkt c) w celu oznaczenia miejsca realizacji Programu. 

 

§ 5 

1. Porozumienie zawarte zostało na okres obowiązywania Programu. 

2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 



3. Porozumienie wygasa w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 

realizację Programu w szczególności zmian w systemie prawa, uchylenia uchwały 

Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Programu Bytomska Karta Seniora. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Zmiany wprowadzone do postanowień Programu nie wymagają zmiany 

niniejszego porozumienia i strony przyjmują zasadę domniemania zgody  

na te zmiany, o ile w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zmian nie wypowiedzą 

porozumienia zgodnie z § 5 ust 2. 

3. Zapis ust. 2 ma zastosowanie także do postanowień w sprawie okresu 

obowiązywania Programu. 

 

§ 7 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z interpretacją lub realizacją postanowień 

Porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby realizatora. 

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
KOORDYNATOR              UCZESTNIK 

 


