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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte20l7 r. w Łodzi.

pomiędzy:

1) Dariuszem Skibniewskim. NIP: 9511061421 . REGON: 142436262. oraz
2) Jolanta Skibniewską. NIP: 9511061409 REGON: 015064586.
jedynymi wspólnikami SKIBNIEWSKI MEDIA Spólka Cywilna z siedzibą w Warszawie
(02-777), przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 96”45, NIP 951-16-15-440. REGON:
012291821. zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji Dziatalności Gospodarczej. którą
reprezentuje Pan Dariusz Skibniewski - wspólnik uprawniony do jej reprezentowania na
podstawie umowy spótki cywilnej, zwaną w dalszej części Porozumienia „SM”;
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Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź,
REGON: 362481973, reprezentowanym przez Panią dr Iwonę Wieczorek - Dyrektor
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, zwanym w dalszej części Porozumienia
„Instytutem”.

Przedmiot Porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie zasad współpracy Stron,
polegaj ącej na umieszczeniu przez SM na stronie internetowej
www.doradcasamorzadu.pI uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach
organizowanych przez Instytut w formie artykułu, banera lub info w kalendarium, jak
również umieszczeniu ww. informacji w newsletterze, a także do dokonywania
wskazanych czynności promocyjnych.

2. Strony stwierdzają zgodnie. że Porozumienie zawiązane zostało na okres od dnia jego
zawarcia do dnia rozwiązania.

3. SM oświadcza, że jest właścicielem i wydawcą Serwisu Administracyjno-
Samorządowego.

Obowiązki i uprawnienia SM

1. Na mocy niniejszego Porozumienia SM deklaruje wolę współpracy (przy czym szczegóły
zostaną każdorazowo omówione i potwierdzone odrębną umową) do wykonania
następujących dzialań:
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• umieszczenia na stronie internetowej www.doratlcasaniorzadu.pI uzgodnionych
komunikatów i informacji o wydarzeniach oranizowanych przez Instytut w formie
art\kulu. hanera I nb info w kalendarium.

• umieszczenia wskazanych w pkt. 1 powyżej informacji W prowadzonym przez SM
newsl etterze,

• w zakresie promocji Instytutu w ramach swojej działalności:
— zamieszczenia na stronie internetowej SM www.clotadcasamonzactu.pl oraz w
newslettenze logo Inst tutu wraz z aktywnym linkiem przesyłającym na stronę
internetową Instytutu (www.nist.goy.pI),
— informowania i przekazywania materiałów dostarczonych przez Instytut lub
rozstawiania banem Instytutu na wydarzeniach naukowych i spotkaniach
współorganizowanych przez Strony,

• w ramach innej działalności naukowej:
- organizowania konferencji i spotkań naukowych, przy czym szczegółY zostaną
każdorazowo omówione i potwierdzone odrębną umową.

2. Uprawnieniami SM są:
- możliwość uzyskania informacji z przedmiotu wspólnej działalności objętej
Porozumieniem w każdym czasie.
- możliwość rozwiązania Porozumienia w każdym czasie, za porozumieniem stron.

3. Ze strony SM osobą do kontaktów w sprawie realizacji celów Porozumienia jest:
Marzena Kwiatek, e-mail: redakcja®doradcaurzedu.pł tel. +48 537-330-338.

Obowiązki i uprawnienia Instytutu

Instytut deklaruje wolę współpracy (przy czym szczegóły zostaną każdorazowo
omówione i potwierdzone odrębną umową) cło wykonania następujących działań:

• umożliwienia udostępniania bezpłatnych egzemplarzy SM uczestnikom
organizowanych przez Instytut szkoleń i konferencji;

• umożliwienia uczestnictwa redaktora SM w samorządowych spotkaniach.
• w ramach innej działalności naukowej:

- wsparcie przy organizowaniu konferencji i spotkań naukowych. przy czym szczegóły
zostaną każdorazowo omówione i potwierdzone odrębną umową.

2. Uprawnieniami Inst tutu są:
- możliwość uzyskania informacji z przedmiotu wspólnej działalności objętej
Porozumieniem w każdym czasie,
- możliwość rozwiązania Porozumienia w każdym czasie, za porozumieniem stron.

3. Ze strony Instytutu osobą do kontaktów w sprawie realizacji celów Porozumienia jest:
Agnieszka Hermeh e-mail: agnieszka.hermel(nist.goy.pl teł. +48 500 165 787.

Zobowiązanie finansowe

1. Strony deklarują, że współpracę, o której mowa w Porozumieniu, będą uszczegóławiać
oraz rozszerzać na podstawie odrębnych umów.

2. Porozumienie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych po którejkolwiek ze Stron,
chyba że Strony ustalą inaczej odrębną umową.



Zakaz cesji praw i obowiązków

Strony nie mogą przenosić na inne podmioty praw i obowiązków w\nikających z niniejszego
Porozumienia. chyba. że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę.

Zmiana i wypowiedzenie Porozumienia

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie w każdym czasie.

Rozwiazywanie sporów

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych w
związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

Postanowienia końcowe

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiąeych egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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