
Miejscowość, data ……………………………………………… 

Umowa porozumienia odnośnie wzajemnej współpracy 
 

Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy stronami: 

Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce zwany dalej partnerem 1 

Siedziba klubu: miasto Siedlce 

Adres do korespondencji: Stok Lacki ul. Praga 1, 08-110 Siedlce 

NIP:  821-19-85-528 

Reprezentowanym przez Prezesa zarządu klubu Tomasza Sikorskiego 

Dane kontaktowe:  tel. 733 747 086, mail: klubszachowy@skoczeksiedlce.pl 

 

a 

________________________________________________________________zwany dalej partnerem 2 

Adres do korespondencji: _____________________________________________________________________ 

Reprezentowany przez _______________________________________________________________________ 

Dane kontaktowe:  __________________________________________________________________________ 

 

§ 1 Zasady Ogólne 

1. Porozumienie ma w pełni dobrowolny charakter i zostało zaakceptowane przez obie strony. 

2. Porozumienie ma być realizowane zgodnie z zasadami wzajemnego szacunku i ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi. 

3. Wszelkie postanowienia wykonawcze mogą mieć charakter ustny lub pisemny, jeżeli sytuacja lub któraś ze 

stron będzie tego wymagała. 

4. Zmiany wewnątrz podmiotów osób reprezentujących, osób decyzyjnych, adresów, stron internetowych, 

danych teleadresowych, kont bankowych i innych nie wymagają pisemnych aneksów i nie rozwiązują 

porozumienia. 

§ 2 Warunki współpracy 

1. Obie strony wyrażają zgodę na oficjalnie komunikowanie wzajemnej współpracy w mediach, wystąpieniach 

publicznych, stronach internetowych i innych formach przekazu masowego. 

2. Obie strony będą się wzajemnie wspierały w zakresie swoich kompetencji i możliwości realizacji swoich 

zadań prawnych, statutowych, regulaminowych, strategicznych, wizji i misji.  

3. Obie strony będą dokładać wszelkich starań, by współpraca dążyła do charakteru wzajemnie bezpłatnego, 

chyba że sytuacja będzie wymagała innych ustaleń. Ustalenia finansowe muszą mieć charakter pisemny 

zatwierdzony podpisami osób uprawnionych. 

4. Wszelkie wspólne działania mają opierać na zasadach partnerskich i powinny dawać wzajemne korzyści dla 

obu stron. 

5. Obie strony mogą wykorzystywać powyższy dokument do prezentacji w urzędach, udostępnianiu innym 

podmiotom, składania wniosków o dofinansowania i innych niewymienionych. 

§ 3 Zakończenie współpracy 

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

2. Oba podmioty mogą zakończyć współpracę w dowolnym momencie w formie pisemnej, w której - o ile 

istnieją - zostaną spisane wspólne zaakceptowane rozwiązania rozliczenia finansowego i sposobu 

zamknięcia wszelkich rozpoczętych nieskończonych spraw, zadań, projektów itp. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Podpisy osób uprawnionych ze strony: 

Partner 1 Partner 2 


