
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Centrum Aktywności Społecznej –  
filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji  

Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

 

Porozumienie o współpracy z Centrum Aktywności Społecznej  
Nr …………………….… 

zawarte w Sosnowcu w dniu …, pomiędzy: 

GMINĄ SOSNOWIEC, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Sosnowca, z upoważnienia 

którego działają: 

1) Agnieszka Czechowska-Kopeć – Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca 

2) Paulina Adamus – Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych  

z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-345-36-72, REGON: 

276255482, zwaną dalej Udostępniającym 

a 

… zamieszkałym w …, legitymującym się dowodem osobistym nr …, reprezentującym …, 

zgodnie z § 4 pkt. 3, 4 Regulaminu Centrum Aktywności Społecznej – filii Sosnowieckiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zwanym dalej 

Użytkownikiem. 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na podstawie § 4 pkt. 2 Regulaminu Centrum 

Aktywności Społecznej – filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu, zwanego dalej Regulaminem.  

2. Udostępniający jest dysponentem pomieszczeń mieszczących się pod adresem 
Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych - SCOP (Plac Kościuszki 5), 
będącego jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, zgodnie  
z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Pomieszczenia nr 106  
i 107 znajdujące się w siedzibie SCOP, a będące przedmiotem niniejszego Porozumienia, 
stanowią pomieszczenia Filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu – Centrum Aktywności Społecznej, zwanego dalej CAS. 

 
§ 2  

Przedmiot Porozumienia 

 
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń  
o numerach 106 i 107, stanowiących Centrum Aktywności Społecznej, na potrzeby 
prowadzenia zajęć mających na celu krzewienie wśród mieszkańców Sosnowca postaw 
prospołecznych. 
 
 
 



§ 3 
Czas trwania Porozumienia 

 
Porozumienie zawarte jest na czas określony od  ………. r. do ………….. r.,  z możliwością 
przedłużenia. 
 

§ 4  
Warunki współpracy 

 
1. Udostępnianie pomieszczeń odbywa się na podstawie druku Zapotrzebowania 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z pomieszczeń od poniedziałku do 

niedzieli w godzinach od 0730 do 2000 z uwzględnieniem harmonogramu spotkań, 
sporządzanego przez pracownika CAS. W wyjątkowych sytuacjach i za jego zgodą 
można odstąpić od tej zasady. 

3. CAS zastrzega sobie, w przypadkach od niego niezależnych, możliwość odwołania 
spotkania i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Użytkownika oraz uzgodnienia z nim terminu zastępczego. 

4. O wszelkich zmianach mogących wpływać na zmianę treści niniejszego Porozumienia, 
Użytkownik obowiązany jest poinformować i dostarczyć Udostępniającemu aktualne 
dokumenty, w terminie 14 dni od daty dokonanych zmian. 

 
§ 5 

Prawa i obowiązki Stron 
 

1. Udostępniający nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków związanych 
ze świadczeniem przedmiotu Porozumienia na inny podmiot.  

2. Użytkownik gwarantuje, że nie będzie korzystać z praw nabytych na mocy 
Porozumienia w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
i zasadami współżycia społecznego lub mogący narazić na szwank dobre imię 
Udostępniającego. 

3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do 
przestrzegania wszelkich jego postanowień.  

4. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za wszelką działalność prowadzoną 
w pomieszczeniach CAS przez Użytkownika oraz za skutki tej działalności. 

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody 
powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. 

 
§ 6  

Rozwiązanie Porozumienia 
 

1. Porozumienie wygasa w przypadku ustania funkcjonowania/śmierci Użytkownika,  
a także w przypadku zmian zakresu kompetencji Udostępniającego umożliwiających 
zawarcie niniejszego Porozumienia.  

2. Strony mogą wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie Porozumienia musi być dokonane w formie pisemnej.  

3. Udostępniający może rozwiązać Porozumienie z Użytkownikiem w trybie 
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 

a) rażącego naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wynikających  
z niniejszego Porozumienia oraz z Regulaminu, 

b) naruszenia przez Użytkownika, niemożliwego do usunięcia lub które nie 
zostało usunięte, pomimo pisemnego wezwania, w terminie 14 dni. 



 
§ 7  

Postanowienia końcowe 
 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego 
Porozumienia, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku 
porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na 
siedzibę Udostępniającego sądu powszechnego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia dokonywane przez Strony wymagają formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

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

 
 
 

Udostępniający      Użytkownik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


