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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

zawarte w dniu '~"~'" 2019 roku pomiędzy : 

Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w 
Karolinie, ul. Świerkowa 2,05-805 Otrębusy, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 
RIKlOl/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
posiadającym NIP 534-000-30-46, REGON 000275458 

reprezentowanym przez: 

L Jacka Bonieckiego - Dyrektora 

dalej w treści porozumienia jako: "Mazowsze" 

a 

Powiatem Grodziskim, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki , 

reprezentowanym przez: 
I. Marka Wieżbickiego - Starostę Powiatu Grodziskiego 
2. Krzysztofa Fiłipiaka - Wicestarostę Powiatu Grodziskiego 

dalej w treści porozumienia jako "Powiat Grodziski" . 

§ 1 

Przedmiotem porozumienia jest określenie zakresu współpracy pomiędzy Stronami, mającej na celu 

popularyzację wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Strony w 

ramach działal ności statutowej Mazowsza oraz zadań własnych Star~Sł_b---------, 
WYDZIAŁ FINANSOWY 

§2 I 2019 -05- 24 I · 1· 

W ramach porozumienia Strony dek l arują współpracę w zakresie: 

1 .... . 'ł ' . . t1,:! ŁYN . wzajemnej promOCji poprzez wym13nę mater13 ow promoc ljnCWll ac;V:jll:j.C.tLllLf.:el.ilLJ.c.h 

ekspozycji w ustalonych miejscach. 

2. zamieszczania informacji o partnerstwie na stronach internetowych Mazowsza Powiatu 

Grodziskiego. 

3. informowania o partnerstwie wraz ze zgodą na wzajemną ekspozycję logotypów drugiej 

Strony na wydawnictwach promocyjno-informacyjnych. 

4. organizowania wspólnych wydarzeń artystycznych z udziałem artystów Mazowsza, w celu 

krzewienia i reklamowania kultury ludowej i narodowej na terenie Powiatu Grodziskiego. 

5. wymiany zaproszeń na wybrane wydarzenia artystyczne odbywające się w siedzibie drugiej 

Strony, przy czym w przypadku wydarzeń artystycznych odbywających się w siedzibie 



Mazowsza możliwa jest wymIana zaproszeń jedynie na wydarzenia, których głównym 

organizatorem jest Mazowsze. 

§3 

I. W ramach nawiązanej współpracy Mazowsze deklaruje w uzgodnionych terminach 

możliwość nieodpłatnego lub na preferencyjnych warunkach uczestnictwa artystów 

Mazowsza w wydarzeniach organizowanych przez Powiat Grodziski. 

2. Powiat Grodziski zobowiązuje się do: 

- udostępnienia w siedzibie Powiatu Grodziskiego i instytucjach podległych miejsca na 

tablicy ogłoszeń do ekspozycji plakatów w formacie B2, zapowiadających wydarzenia 

artystyczne odbywające się w Sali Widowiskowej Zespołu Mazowsze. 

- udostępnienia w siedzibie Powiatu Grodziskiego miejsca na materiały informacyj no

promocyjne dotyczące Mazowsza. 

- udostępnienia miejsc do ekspozycji bannerów reklamowych dotyczących działalności 

Mazowsza 

3. Mazowsze zobowiązuj e się do ekspozycji materiałów promocyjno-informacyjnych Powiatu 

Grodziskiego w swojej siedzibie w Otrębusach. 

4. Strony ustalają możliwość rozszerzenia w/w zakresów wzajemnej promocJI i współpracy 

bez konieczności zmiany Umowy. 

§4 

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania i konsultowania projektów graficznych, 

w których użyty będzie znak graficzny drugiej Strony porozumienia. 

§5 

Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów z drugą stroną w sprawach związanych z 

reali zacją niniej szego porozumienia są: 

I. Ze strony Mazowsza: 
Katarzyna Pasieczna, tel. 605 50 I 771 , e-mail: katarzyna.pasieczna@mazowsze.waw.pl 
Magdalena Buszewicz, tel. 605 501 730, e-mail: magdalena.buszewicz@mazowsze.waw.pl 

2. Ze strony Starostwa: Dominika Rakowiecka, tel. 22724 18 33 wew. 123, e-mail: 

starostwo@powiat-grodziski.pl 
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§6 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia .. ~l .. ,{ .a. ... .. 2019 roku . 

2. Strony będą dążyły do ugodowego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z 

realizacji niniejszego porozumienia. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch j ednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

Mazowsze 

Jacek Boniec'" 
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