
Załącznik Nr 4 
do Programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych w województwie łódzkim  
pn. „Wojewódzka Karta Rodzin 
Wielodzietnych” 

 
 

RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA 
 

Porozumienie Nr ………….. 
 

zawarte w dniu ........................................... pomiędzy:  
 
Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi, 90-051, al. Piłsudskiego 8, reprezentowanym 
przez ……………, zwanym dalej „Województwem” 
 
a 
 
....................................................................................................................................................  
z siedzibą w ………………………. ul. ............................................, reprezentowanym                  
przez .............................................., zwanym dalej „Partnerem”  
 
w sprawie współpracy w ramach Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych  
w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. 

 
 

§ 1 
 

Na mocy niniejszego porozumienia Partner włącza się do przedsięwzięcia określonego  
w Uchwale Nr…….. Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia…………. r. w sprawie 
uchwalenia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim  
pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.  

 
 

§ 2 
 

Realizując postanowienie § 1 porozumienia Partner umożliwi korzystanie przez rodziny 
wielodzietne, posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych z uprawnień, 
określonych w załączniku do porozumienia.  

 
 

§ 3 
 

Województwo zobowiązuje się do: 
1) przekazania Partnerowi materiałów informacyjnych dotyczących Programu; 
2) umieszczenia na prowadzonej przez siebie stronie internetowej, stronie internetowej 

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w katalogu ulg informacji  
o zaangażowaniu Partnera w realizację Programu, danych teleadresowych Partnera,  
jego logo oraz informacji o posiadanej stronie internetowej.  



§ 4 
 

Partner zobowiązuje się do: 
1) wprowadzenia do swojej oferty i honorowania wymienionych w niniejszym porozumieniu 

uprawnień dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych; 
2) podania do publicznej wiadomości informacji o udziale w programie m. in.  

przez zamieszczenie hasła „Tu honorujemy Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych”. 
 

 
§ 5 

 
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.  
 
 

§ 6 
 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

§ 7 
 

Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych uprawnień z własnych środków,  
a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą wnosić wobec 
siebie żadnych roszczeń finansowych. 

 
 

§ 8 
 

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej. 
 
 

§ 9 
 

Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem 2 tygodniowego 
okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie wymaga doręczenia drugiej stronie pisemnego 
oświadczenia o wypowiedzeniu porozumienia. 

 
 

§ 10 
 

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
 
 
 
……………………..…       …………………………… 

Partner                Województwo 
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