
POROZUMIENIE  
zawarte w Krakowie w dniu 1.03.2015 r. pomiędzy:  
Samorządową Instytucją Kultury: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, działającą na 
podstawie wpisu w Księdze Rejestrowej Województwa Małopolskiego Nr RIK 24/09 założonej w dniu 4 marca 2009 r.,  
z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, NIP 676-239-55-14, reprezentowaną przez Agatę Szutę – Dyrektora,  
zwaną dalej Instytutem, 
a 
PTTK - Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, NIP 5260010044, 
REGON 007023010, reprezentowanym przez Jerzego Kapłona – Dyrektora, zwanym dalej COTG, 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy przy realizacji Projektu utworzenia, nadania  

i promocji Odznaki Turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II zwanego dalej Odznaką. Kształt, 
formę, wymiary itp. Odznaki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. Załącznik stanowi integralną część 
Porozumienia, jednakże Strony niniejszego Porozumienia dopuszczają niewielkie odstępstwa od jego treści, jeżeli będą 
tego wymagały względy logistyczne i artystyczne, o czym decydował będzie Instytut i COTG wspólnie i we współpracy. 

2. Instytut i COTG zobowiązują się rozpocząć działania, zmierzające do realizacji przedsięwzięcia, objętego niniejszą umową 
od dn. 1.03.2015 r. Instytut i COTG zobowiązują się do zrealizowania Odznaki z najwyższą starannością, przy 
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności. 

3. Instytut i COTG oświadczają, że przy realizacji Odznaki będą się posługiwać osobami trzecimi. Za działania osób trzecich 
przy realizacji Odznaki odpowiedzialność ponosi strona powierzająca wykonania zadania, w całości, jak za działania 
własne.  

§ 2 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż osoby je reprezentujące są należycie umocowane do zawarcia niniejszego Porozumienia. 
2. Strony oświadczają, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację Odznaki są: ze strony Instytutu: Anna Patalita, Ewa 

Fiałkowska, tel. (12) 422 03 44, e-mail: anna.patalita@idmjp2.pl, ewa.fialkowska@idmjp2.pl, ze strony COTG: Małgorzata 
Szczepańska, tel. (12) 422 28 40, e-mail: malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl, 

3. W celu wykonania przedmiotu niniejszego Porozumienia strony zobowiązują się do wspólnego ustalenia zasad 
zdobywania, weryfikacji, nadawania i dystrybucji Odznaki.  

§ 3 
1.  W ramach realizacji Projektu Odznaki Instytut zobowiązuje się do: 
 a) wykonania oraz zapewnienia dostaw Odznaki, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wręczanego zdobywcom zgodnie  

z Regulaminem, 
b) promocji Odznaki, 

 c) umieszczenia informacji o współrealizacji Projektu Odznaki wspólnie z COTG na wszystkich materiałach 
informacyjnych i promocyjnych, które powstaną oraz umieszczeniu na stronie internetowej, 

2.  W ramach realizacji Projektu Odznaki COTG zobowiązuje się zapewnić obsługę merytoryczną i organizacyjną, polegającą  
w szczególności na: 

a)  przygotowaniu projektu Regulaminu Odznaki, 
b)  promocji Odznaki, 
c)  umieszczenia informacji o współrealizacji Projektu Odznaki wspólnie z Instytutem na wszystkich materiałach 

informacyjnych i promocyjnych, które powstaną oraz umieszczeniu na stronie internetowej, 
d)  weryfikacji punktowania wycieczek i potwierdzania ich odbycia oraz potwierdzaniu zdobycia Odznak we współpracy  

z upoważnionymi Oddziałami PTTK. 
§ 4 

1.  Instytut i COTG ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację przyjętych na siebie obowiązków 
wobec osób trzecich. 

2. W przypadku, gdy strona zobowiązana będzie w jakikolwiek sposób do spełnienia świadczenia, które obciążą drugą 
stronę, może żądać od niej naprawienia pełnej, poniesionej przez siebie szkody. 

3.  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wynikających  
z niniejszego Porozumienia, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza ich kontrolą, w tym w szczególności: 
wojny, powodzi, pożaru, aktów terroryzmu, strajków, lub innych przejawów siły wyższej. 

§ 5 
Instytut i COTG zobowiązują się, że każda ze stron pokryje koszty realizacji Projektu Odznaki we własnym zakresie, zgodnie 
z par. 3 niniejszej umowy i nie będzie rościć żadnych pretensji finansowych względem drugiej strony.  

§ 6 
Strony Porozumienia uznają za konieczne rozpoczęcie starań o stworzenie analogicznych projektów zmierzających do 
realizacji projektów utworzenia, nadania i promocji Odznaki Turystycznej Podkarpackiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana 
Pawła II oraz realizacji projektu utworzenia, nadania i promocji Odznaki Turystycznej Śląskiego Szlaku Papieskiego  
im. św. Jana Pawła II. 

§ 7 
Porozumienie jest zawarte na czas nieoznaczony. Może być wypowiedziane przez każdą ze stron na trzy miesiące przed 
końcem roku kalendarzowego. Stronie, która nie dokonała wypowiedzenia przysługuje prawo do kontynuowania Projektu,  
z koniecznością przejęcia obowiązków współorganizatora.  

§ 8 
Zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 10 
Spory wynikające z niniejszego Porozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Instytutu. 

§ 11 
Niniejsza Porozumienie została sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Instytutu, jeden dla COTG. 
 
 
   Instytut               COTG 

 

 


