
                                                      

 
 

 

 

P A R T N E R S T W O 

 

POŁUDNIOWE MAZOWSZE MARKĄ TURYSTYCZNĄ 
 

 

preambuła 

 

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy na rzecz 

rozwoju turystyki na obszarze Południowego Mazowsza oraz prowadzenia wszelkich działań 

ją upowszechniających a pozostających w obszarach zainteresowań oraz działań statutowych 

Stron. Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej 

działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w niniejszym Porozumieniu. 

 

I. Cel strategiczny partnerstwa 

Celem partnerstwa jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

organizacjami zrzeszającymi rolników oraz przedsiębiorców, lokalnymi grupami działania, 

ośrodkami nauki, przedsiębiorcami i rolnikami indywidualnymi, organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego, dziedzictwa historycznego, kulturalnego i kulinarnego oraz promocji 

turystycznej obszaru Południowego Mazowsza. 

Celem partnerstwa jest wykreowanie wizerunku obszaru Południowego Mazowsza oraz 

rozwój i promocja oferty turystycznej poprzez działania marketingowe, promocyjne, 

inicjowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych, a także tworzenie systemu 

informacji turystycznej.  

 

 



                                                      

 
 

II. Zadania Partnerstwa 

Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy: 

1. Marketing turystyczny obszaru Południowego Mazowsza zarówno w kraju, jak i poza 

jego granicami.  

2.    Wsparcie, wymiana informacji w celu realizacji działań prorozwojowych w zakresie 

turystyki. 

3.   Integracja lokalnego środowiska wokół prac nad rozwojem turystycznym obszaru 

Południowego Mazowsza. 

4. Organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z promocją 

turystyczną oraz komercyjnym wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego, 

zasobów historycznych i kulturalnych z poszanowaniem zasad zrównoważonego 

rozwojem obszarów wiejskich. 

5. Powoływanie grup roboczych do rozwiązywania zadań cząstkowych. 

6. Opracowanie  projektu współpracy związanego z promocją turystyczna Południowego 

Mazowsza 

7. Informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu środków 

unijnych na rozwój turystyczny obszaru Południowego Mazowsza. 

Strony mają prawo do rozszerzenia powyższego zakresu o następne działania, ustalając to na 

zasadzie konsensusu. Takie ustalenia przyjmują formę załącznika do Partnerstwa, bez 

obowiązku aneksowania dokumentu zasadniczego.  

 

III. Zasady funkcjonowania partnerstwa 

§ 1 

1. Współpraca pomiędzy Stronami Partnerstwa odbywa się w oparciu o następujące 

zasady: 

a) równouprawnienia wszystkich uczestników, 

b) aktywność, zaangażowania i rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających z udziału w Porozumieniu, 



                                                      

 
 

c) otwartości i zaufania, 

d) wzajemnego szacunku 

 

e) w dążeniu do osiągnięciu wspólnych celów, branie także pod uwagę celów 

indywidualnych deklarowanych przez uczestników Porozumienia.  

Partnerstwo działa na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej. Jest organizacją nieformalną 

skupiającą partnerów na zasadzie dobrowolnej współpracy do osiągnięcia celu strategicznego. 

 

§ 2 

Członkiem - partnerem  można zostać podpisując deklarację przystąpienia do współpracy w 

ramach partnerstwa „POŁUDNIOWE MAZOWSZE MARKĄ TURYSTYCZNĄ”. 

Podpisanie deklaracji stanowi akceptację wszystkich zapisów zawartych w niniejszych 

zasadach.  

§ 3 

Partnerstwo w każdym momencie swej działalności otwarte jest na przyjęcie nowych 

członków - partnerów akceptujących cele i zasady funkcjonowania partnerstwa, wyrażających 

swoją decyzje w formie pisemnej deklaracji składanej na ręce lidera partnerstwa. 

 

 

§ 4 

 Każdy członek - partner skupiony w partnerstwie może w dowolnej chwili zrezygnować 

z udziału w partnerstwie wyrażając swą decyzję w formie pisemnego oświadczenia 

składanego na ręce lidera partnerstwa. 

§ 5 

W działaniach prowadzonych przez partnerów skupionych w partnerstwie, poza jego 

członkami uczestniczyć także mogą konsultanci, których zadaniem będzie wspomaganie 

prawne i organizacyjne realizacji celów działalności partnerstwa. 

 



                                                      

 
 

§ 6 

Uczestnictwo w innych organizacjach, stowarzyszeniach i zrzeszeniach nie wyklucza 

możliwości uczestnictwa w partnerskich działaniach realizowanych w ramach niniejszego 

partnerstwa. 

§ 7 

Działania Partnerstwa są realizowane w oparciu o własne zasoby Partnerów. Porozumienie 

ma charakter instytucjonalny co oznacza brak możliwość, podejmowania przez nie 

oświadczeń woli w imieniu partnerów. 

 

§ 8 

Członkowie, partnerzy skupieni w ramach partnerstwa zobowiązują się do wspólnego 

działania na rzecz realizacji celów i zadań  partnerstwa. 

§ 9 

Decyzje o realizacji danego działania i uczestnictwa w nim podejmują każdorazowo 

poszczególni partnerzy. Nie jest wymagane aby w konkretnej grupie roboczej brali udział 

przedstawiciele wszystkich partnerów. 

 

§ 9 

Szczegółowy zakres udziału partnerów skupionych w partnerstwie w realizacji wyznaczonych 

zadań społecznych i projektów zostanie każdorazowo określony w momencie rozpoczęcia 

działania. Decyzje co do sposobu podejmowania konkretnych działań podejmują partnerzy 

skupieni w grupie roboczej realizującej zadanie. 

§ 10 

Całościową koordynacją działań partnerów w ramach partnerstwa zajmuje się lider 

partnerstwa, którym jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z 

siedzibą w Radomiu (kod pocztowy 26-600) przy ul. Wernera 9/11.  

 

 



                                                      

 
 

 

§ 11 

Przyjmuje się, iż adresatem kontaktowym służącym do komunikowania się podmiotów 

zewnętrznych z partnerstwem jest adres lidera. Bieżącymi sprawami związanymi 

z funkcjonowaniem partnerstwa zajmuje się biuro lidera. 

§ 12 

Zmiana lidera partnerstwa możliwa jest na drodze decyzji partnerów skupionych w 

partnerstwie lub na drodze rezygnacji dotychczasowego lidera.  

 

§ 13 

Lider Partnerstwa reprezentuje partnerstwo na zewnątrz. Wszelkie pisma i inne materiały 

sygnowane przez partnerstwo wystawiane są przez lidera, o ile partnerzy nie zadecydują 

inaczej. 

§ 14 

Lider partnerstwa organizuje bieżącą pracą partnerstwa, wyznacza terminy zebrań partnerów, 

informuje o terminie i zakresie tematycznym zebrań, monitoruje przebieg prac grup 

roboczych opracowujących konkretne projekty i działania. 

 

§ 15 

W celu usprawnienia swej działalności lider partnerstwa może współpracować z innymi 

podmiotami zarówno skupionymi w partnerstwie (partnerzy i obserwatorzy - konsultanci) jak 

i z  podmiotami zewnętrznymi. 

§ 16 

Członkowie - partnerzy skupieni w partnerstwa zbierają się na posiedzeniach celem 

przedyskutowania bieżących spraw i realizacji działań w ramach partnerstwa. Posiedzenia 

zwoływane  będą  w każdym przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

 



                                                      

 
 

§ 17 

Termin i miejsce spotkania wyznacza lider partnerstwa, który informuje o nim partnerów 

skupionych w partnerstwie minimum na tydzień przed wyznaczonym terminem. Termin 

i miejsce spotkania grup roboczych pracujących nad konkretnymi projektami ustalają 

pomiędzy sobą ich członkowie. 

§ 18 

Zmiana zasad następuje decyzją wszystkich partnerów w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów.  

§ 19 

Wszelkie zmiany w treści niniejszego Partnerstwa wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów, za wyjątkiem zmian wprowadzonych w formie załączników, w przypadkach 

określonych w treści Partnerstwa. 

§ 20 

Uczestnicy Porozumienia ustalają, że w przypadku sporu, który nie będzie mógł zostać 

rozwiązany na podstawie konsensusu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie w formie 

głosowania. Wynik głosowania (decyzja) jest ostateczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO 

PARTNERSTWA  

POŁUDNIOWE MAZOWSZE MARKĄ TURYSTYCZNĄ 

Mając na uwadze potrzebę wykreowania wizerunku oraz rozwój oferty turystycznej obszaru 

Południowego Mazowsza wyrażam wolę współpracy z partnerstwem na zasadzie członka we 

wszelkich działaniach mających na celu realizację zadań zawartych w Partnerstwie. 

Dane Partnera: 

Nazwa  

(zgodna z KRS) 
 

Ulica 

(Miejscowość) 
 Nr domu/lokalu  

Kod pocztowy   Poczta  

Gmina   Powiat  

Nr telefonu  E-mail  

Dane osoby do kontaktu 
Imię/Imiona Nazwisko 

  

Dane osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania 

Imię/Imiona Nazwisko 

  

  

Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami funkcjonowania Partnerstwa, akceptuję je i 

zobowiązuję się do ich stosowania. 

 

 

……………………………………                        …………………………………………. 

(miejsce i data)                                                         (Podpis/y osoby/osób upoważnionych  

                                                                                           do reprezentowania) 


