Platforma „Partnerstwo dla Klimatu”
REGULAMIN
1. Zasady ogólne
1.1.

Platforma „Partnerstwo dla Klimatu” (zwana dalej Partnerstwem) jest dobrowolnym
porozumieniem Partnerów – instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i
przedsiębiorców – powołanym w celu zintegrowania wiedzy i pracy Partnerów dla realizacji
kompleksowych i innowacyjnych działań oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w
zakresie edukacji i promocji na rzecz ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian.

1.2.

Partnerstwo zawiązane jest na czas nieokreślony i działa pod auspicjami miasta stołecznego
Warszawy na podstawie niniejszego regulaminu.

1.3.

Miasto stołeczne Warszawa reprezentowane jest w Partnerstwie przez Dyrektora Biura
Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, zlokalizowanego pod adresem: 00-683 Warszawa, ul.
Marszałkowska 77/79.

1.4.

Dla osiągnięcia celu, wskazanego w pkt. 1.1., uczestnicy Partnerstwa podejmują następujące
działania:

a)

wspólnie opracowują, opiniują, promują i wdrażają projekty o charakterze społecznym,
edukacyjnym, promocyjnym, naukowym;

b)

budują wspólnie zasady działania między sektorem organizacji pozarządowych, sektorem
biznesu, szczeblem rządowym oraz samorządu lokalnego;

c)

pozyskują środki finansowe na realizację projektów;

d)

prowadzą działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej;

e)

współtworzą wizerunek Partnerstwa.

1.5.

Praca Partnerstwa opiera się na dobrowolnym wkładzie pracy i innych zasobów Partnerów
wchodzących w jego skład.

2.

Uczestnictwo w Partnerstwie

2.1.

W Partnerstwie mogą uczestniczyć podmioty, które:

a)

zadeklarowały chęć aktywnego uczestniczenia w Partnerstwie i wspólnej realizacji celu,
wymienionego w pkt. 1.1., poprzez zgłoszenie tego faktu do Dyrektora Biura Infrastruktury
Urzędu m.st. Warszawy; do deklaracji chęci uczestnictwa w Partnerstwie należy dołączyć
informację o podmiocie, jego działalności, w tym działaniach podejmowanych na rzecz
osiągania celu określonego w pkt. 1.1.;

b)

akceptują zapisy niniejszego regulaminu.

2.2.

Przystąpienie do Partnerstwa jest dobrowolne, a jego uczestnicy zachowują swoją
dotychczasową autonomię.

2.3.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Partnerstwie jest corocznie przyznawany certyfikat „Partnera
dla Klimatu”.

2.4.

Corocznie, w terminie do końca marca, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
organizuje w m.st. Warszawie spotkanie Partnerów; koszty związane z dojazdem na spotkanie
ponosi Partner.

2.5.

Corocznie, jeśli to możliwe w ostatnią niedzielę wakacji lub w innym dogodnym, zbliżonym w
czasie terminie, Urząd m.st. Warszawy organizuje w m.st. Warszawie wspólną dla Partnerów
imprezę plenerową pn. „Piknik z Klimatem”; m.st. Warszawa zapewni: infrastrukturę techniczną,
umożliwiającą sprawny przebieg imprezy, obsługę eventu, w tym obsługę techniczną,
bezpieczeństwo i obsługę medyczną, promocję oraz scenariusz imprezy uzgodniony z
uczestniczącymi Partnerami; pozostałe koszty uczestnictwa i podejmowanych działań podczas
eventu ponoszą Partnerzy.

2.6.

Partnerzy corocznie, nie później niż do końca marca:

a)

ustnie (podczas corocznego spotkania Partnerów) lub pisemnie deklarują dalsze uczestnictwo
w Partnerstwie;

b)

przedstawiają krótkie informacje dot. planów działań na rok bieżący oraz realizacji działań za
roku ubiegły.

2.7.

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy prowadzi na stronie m.st. Warszawy, pod adresem:
infrastruktura.um.warszawa.pl, zakładkę Platforma „Partnerstwo dla Klimatu” oraz profil na
Facebook`u, pod adresem: www.facebook.com/partnerstwodlaklimatu, celem zamieszczania
informacji nt. podejmowanych działań w ramach Partnerstwa.

2.8.

Ustala się następujący znak graficzny, stanowiący logo Partnerstwa:

2.9.

Partnerzy, współtworząc wizerunek Partnerstwa, zobowiązani są do używania loga,
określonego w pkt. 2.8., podczas wszystkich działań realizowanych w ramach Partnerstwa.

2.10. Uczestnictwo w Partnerstwie może zostać zakończone lub zawieszone z inicjatywy Partnera w
dowolnym momencie, poprzez przesłanie deklaracji w tym zakresie do Dyrektora Biura
Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.
2.11. Uczestnictwo w Partnerstwie może zostać zakończone przez Dyrektora Biura Infrastruktury
Urzędu m.st. Warszawy w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, braku
deklaracji uczestnictwa w Partnerstwie wskazanej w pkt. 2.6. oraz innego utrudniania prac
Partnerstwa; Partner o powyższym zostaje poinformowany na piśmie.

