
POROZUMIENIE NR …….…/2022

zawarte w Kaliszu, w dniu ……………………………..

w sprawie współpracy w ramach Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”

pomiędzy:

Miastem Kalisz z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20,  w imieniu którego działają:

1) Mateusz Podsadny – Wiceprezydent Miasta Kalisza,
2) Tomasz  Rogoziński   –  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  Urzędu

Miasta Kalisza
zwanym dalej „Miastem”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Partnerem” (oferującym ulgi, zwolnienia i preferencje).

Na podstawie zarządzenia nr 707a/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia  2 listopada 2022
roku  w  sprawie  ustalenia  logo  Programu  „Kaliskiej  Karty  Mieszkańca”  oraz  Regulaminu
przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca”, wraz z wzorem Karty
oraz wzorem wniosku o wydanie Karty, strony porozumienia zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1
Z dniem zawarcia niniejszego porozumienia, Partner przystępuje do współpracy z Miastem
w celu realizacji przedsięwzięcia określonego w uchwale XLIX/646/2018  Rady Miasta Kalisza
z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu „Kaliska Karta Mieszkańca” (z późn.
zmianami)  i  ustaleń  zawartych  w  Regulaminie  przyznawania,  wydawania  i  korzystania
z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty,
stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 707a/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
2 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz
Regulaminu  przyznawania,  wydawania  i  korzystania  z  „Kaliskiej  Karty  Mieszkańca”,  wraz
z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty. 

§ 2
Partner, w ramach prowadzonej przez siebie działalności statutowej lub zawodowej umożliwi
mieszkańcom Kalisza posiadającym „Kaliską Kartę Mieszkańca”, „ Kaliską Kartę Rodzina 3+”
lub „Kaliską Kartę Senior” korzystanie z przygotowanego przez siebie zakresu ulg, zwolnień
i  preferencji,  kierowanych  do  poszczególnej  grupy  posiadaczy  Karty  lub  dla  wszystkich
posiadaczy w zależności od decyzji  Partnera. Wzór deklaracji - oferty stanowi załącznik do
niniejszego porozumienia.

§ 3
1. Miasto  umieszcza  informację  o  zakresie  oferty  Partnera  w  katalogu  ulg,  zwolnień

i preferencji.



2. Aktualny katalog ulg, zwolnień i preferencji, o których mowa w ust. 1 będzie publikowany
na  stronie  internetowej:  www.kalisz.pl oraz  dostępny  w  Biurze  Obsługi  Interesanta
Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1a.

                                                                    § 4
1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferty obowiązującej w ramach Programu

„Kaliska Karta Mieszkańca”, o których mowa w § 3, będzie „Kaliska Karta Mieszkańca”,
„Kaliska  Karta  Rodzina  3+”,  „Kaliska  Karta  Senior”.  Korzystanie  z  ulg,  zwolnień
i preferencji  na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.

2. W przypadku  posługiwania  się  Kartą  przez  osoby  nieuprawnione,  Partner  zatrzymuje
Kartę i przekazuje ją do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta
Kalisza, ul. Kościuszki 1a.
                                                   
                                                                    § 5

1. Partner  otrzyma  od  Miasta  materiały  reklamowe  –  logo  Programu  „Kaliska  Karta
Mieszkańca”  –  w  celu  umieszczenia  ich  w miejscu  realizacji  uprawnień  wynikających
z zawartego porozumienia.

2. Partner ma prawo posługiwania się logo Programu w celu rozpowszechniania informacji
o uczestnictwie w Programie.

        § 6

Partner  zobowiązuje  się  do  finansowania  w  pełnej  wysokości  udzielonych  ulg,  zwolnień
i preferencji z własnych środków, a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia
Partner nie będzie żądał od Miasta żadnych roszczeń. 

                                                                                § 7
Partner  upoważnia  Miasto  do  rozpowszechniania  w  dowolnej  formie,  w  prasie,  radiu,
telewizji, Internecie oraz innych publikacjach nazwy i adresu Partnera oraz zakresu oferty dla
posiadaczy „Kaliskiej Karty Mieszkańca”, o której mowa w § 2.

§ 8
1. Porozumienie obowiązuje na czas nieokreślony licząc od dnia zawarcia.
2. Każda  ze  stron  ma  prawo  rozwiązać  porozumienie  z  zachowaniem  jednomiesięcznego

okresu  wypowiedzenia,  poprzez  przekazanie  drugiej  stronie  pisemnego  oświadczenia
o rozwiązaniu porozumienia.

3. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie  na zasadzie zgodnego oświadczenia
woli Stron.

  § 9
1. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu realizacji porozumienia będą rozpatrywane przez

Strony polubownie.
2. Ewentualne spory  nie  dające się  rozwiązać  w trybie,  o  którym mowa w ust.  1.  Strony

poddają jurysdykcji Sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 

http://www.kalisz.pl/


  § 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, w tym uchwały XLIX/646/2018  Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia programu „Kaliska Karta Mieszkańca” (z późn. zmianami) i zarządzenia
nr 707a/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia  2 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia
logo  Programu  „Kaliskiej  Karty  Mieszkańca”  oraz  Regulaminu  przyznawania,  wydawania
i  korzystania  z  „Kaliskiej  Karty  Mieszkańca”,  wraz  z  wzorem Karty  oraz  wzorem wniosku
o wydanie Karty.

  § 11

Wszelkie zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności.

  § 12

Porozumienie  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: z czego jeden dla Miasta,
jeden dla Partnera.

………………………………………              ……………………………………..
           (Partner)                            (Miasto)



DEKLARACJA - OFERTA

W RAMACH PROGRAMU „KALISKA KARTA MIESZKAŃCA” 
□ Kaliskiej Karty Mieszkańca *

       □ Kaliskiej Karty Senior *
       □ Kaliskiej Karty Rodzina 3+ *

składany na podstawie Uchwały Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca”oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty

Mieszkańca”, wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

Nazwa podmiotu

Zakres prowadzonej działalności

Nazwa i adres lokalu, w którym 
udzielane są ulgi, zwolnienia i 
preferencje
Osoba do kontaktu

Numer telefonu

e-mail i adres strony www

NIP

Niniejszym deklaruję przystąpienie do programu „Kaliska Karta Mieszkańca” poprzez udzielenie posiadaczom 
Karty poniższych ulg:

L.p. Rodzaj usługi Wysokość ulgi dla 
Kaliskiej Karty 
Mieszkańca*

Wysokość ulgi dla 
Kaliskiej Karty 
Senior*

Wysokość ulgi dla 
Kaliskiej Karty 
Rodzina 3+*

*zaznaczyć właściwe lub wpisać ulgi dla deklarowanej grupy osób – posiadaczy Karty

Oświadczam,  że  wszystkie  koszty  związane  z  udzielonymi  ulgami  poniosę  w  całości  we  własnym  zakresie,  oraz  że
zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kaliskiej  Karty  Mieszkańca,  stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 707a/2022  Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia logo Programu Kaliskiej Karty
Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania  z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty
oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podmiotu,  który reprezentuję, informacji  o ulgach udzielanych użytkownikom
Karty  oraz  logotypu  firmy  w  materiałach  informacyjnych  publikowanych  przez  Miasto  i  zamieszczania  ich  na  stronie
internetowej  Urzędu  Miasta  Kalisza  po  przesłaniu  logotypu  na  adres:  mkowalska@um.kalisz.pl oraz  do  honorowania
zadeklarowanych ulg, zniżek i preferencji.

………………………………………………………………..          ……………………………………………………………….
Podpis przedstawiciela Urzędu Miasta przyjmującego deklarację                              Pieczątka i podpis osoby reprezentującej podmiot

mailto:mkowalska@um.kalisz.pl

