
Umowa o współpracy w dziedzinie promocji Miasta Garwolin przez Katolickie Radio Podlasie
zawarta w dniu .. Ęf..~.~ .1._ .?!:!-ł'F{w Siedlcach pomiędzy

Miastem Garwolin z siedzibą w Garwolinie 08-400, ul Staszica 15, NIP: 826-21-97-788
reprezentowanym przez Marzenę Świeczak - Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Katarzyny
Nozdryn - Płotnickiej - Skarbnika Miasta, zwanym dalej Miastem
a
Katolickim Radiem Podlasie z siedzibą w Siedlcach 08-110, ul. Bpa. Ignacego Świrskiego 56,
NIP 821-10-06-920, reprezentowanym przez ks. Daniela Struczyka - Z-cę Dyrektora KRP, zwanym
dalej KRP.

§1.
l. KRP zobowiązuje się do zamieszczana na swej antenie informacji i materiałów dźwiękowych
dotyczących Miasta.
2. Ustala się następujący zakres informacje i materiałów, o których mówi punkt 1.:

• informacje o pracach Burmistrza, Rady Miasta i Urzędu Miasta w sprawach
dotyczących ich statutowej działalności, a których efekty dotyczyć będą bezpośrednio
mieszkańców Miasta;

• materiały promujące Miasto w regionie.

§2.
l. KRP gwarantuje zamieszczanie materiałów i informacji będących przedmiotem niniejszej
umowy w następujących audycjach:

• Magazyn "Dzień dobry Podlasie" - emisja w dni powszednie w godz. 9:00 - 12:00.
• Magazyn "Przystanek Podlasie" - emisja w dni powszednie w godz. 15:30-18:00.
• Audycjach tematycznych i autorskich, o ile zakres informacji i materiałów będzie

zgodny z ich profilem.
2. Trzy wejście antenowe w skali miesiąca w formie wywiadu lub relacji ze wskazaną przez Miasto
osobą w wymiarze od 3 do 4 minut każde. Terminy emisji wymienionych audycji mogą ulec
zmianie wraz ze zmianami w ramowym układzie programu KRP.

§3.
Materiały i informacje niezbędne do realizacji niniejszej umowy będą przechodzić proces obróbki
merytorycznej zgodnej ze standardami obowiązującymi w KRP, prawem prasowym i innymi
obowiązującymi obie strony normami prawa polskiego. KRP zastrzega sobie prawo odmowy
zamieszczenia informacji, które będą one sprzeczne z obowiązującym prawem lub statutem radia.

§4.
KRP na zlecenie Miasta może włączyć się w aktywną promocję Miasta w wymiarze
ponadregionalnym. Zakres takiej działalności oraz jej zasady będą każdorazowo ustalane na mocy
odrębnego porozumienia, ajej koszty nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.

§5.
Miasto do realizacji umowy deleguje Cezarego Tudka - Sekretarza Miasta. Ze strony KRP za
realizację postanowień umowy w kwestiach redakcyjnych odpowiedzialny jest Kierownik
Programowy KRP. Do bezpośredniej realizacji niniejszej umowy deleguje red. Waldemara Jaronia.
Koordynatorem realizacji umowy oraz pełnomocnikiem w rozstrzyganiu spraw spornych z
ramienia KRP jest ks. Daniel Struczyk.

§6.
Wszelkie przekazywane w ramach niniejszej umowy materiały i informacje nie mogą być źródłem
korzyści dla osób trzecich.



§7.
1. KRP oświadcza, że ryczałtowy miesięczny koszt realizacji niniejszej umowy wynosi 750zł

(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus należny VAT. Koszt ten obejmuje
wyłącznie koszty wejścia antenowego opisanego w §2.

2. KRP będzie wystawiało fakturę VAT w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca
obowiązywania umowy z terminem płatności 14 dni. Płatność będzie dokonywana przez
Miasto przelewem na wskazane konto.

3. Do faktury KRP dołączy potwierdzony przez upoważnioną osobę wykaz wyprodukowanych
i wyemitowanych w ramach umowy audycji.

4. Przekaz informacji serwisowych, obsługa imprez w ramach mediapatronatów oraz inne
materiały, których powstanie i emisja nie została uzgodniona z Miastem będą emitowane przez
KRP w ramach działalności własnej i jako takie nie mogą być podstawą do opisanych umową
rozliczeń finansowych.

5. Na wniosek Miasta, KRP będzie przesłać w formie elektronicznej wyemitowane w ramach
niniejszej umowy audycje, z zastrzeżeniem, że ich każdorazowe publiczne odtworzenie będzie
uzgodnione z KRP, zwłaszcza, gdy będą zawierać utwory chronione prawami autorskimi
i pochodnymi.

§8.
Obie strony ustalają, że runiejsza umowa nie może ograniczać w żadnej mierze swobody
wypowiedzi dziennikarskiej oraz ocen działalności KRP.

§9.
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

§10.
Strony nie mogą przenosić praw nabytych niniejszą umową na osoby trzecie.

§11.
Wszelkie zmiany zasad współpracy wymagają formy pisemnej.

§12.
Umowa zawarta zostaje na czas określony do 31.12.2019.

§13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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