UMOWA
O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU „LEAN&GREEN”

Umowę zawarto dnia ……………….. r. w ……………… pomiędzy:
Związkiem Pracodawców ECR Polska, ul. Strzeszyńska 67c/1, 60-479 Poznań
KRS: 0000360174, NIP: 7781472972, REGON: 301475167,
reprezentowanym przez: Mateusza Borutę,
zwanym dalej „ECR Polska”
a
…………………………………………………………
…………………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………..,
zwanym dalej „Uczestnikiem”,

zwane dalej łącznie „Stronami”

o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Lean&Green (zwany dalej: „Programem”) to międzynarodowa, międzysektorowa inicjatywa,
której celem jest wspieranie firm w redukcji emisji CO2 w logistyce i transporcie w pięciu
etapach, w których uczestnicy mogą dążyć do osiągnięcia celów klimatycznych ustalonych
w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Paryż 2015 (COP21).
Społeczność Programu w Europie składa się z szerokiej gamy firm zajmujących się transportem
i logistyką.
2. Umowa określa zakres współpracy Stron w ramach Programu.
3. Szczegółowe zasady i warunki Programu określone są w załącznikach nr 1 i nr 2 (Zbiór Zasad
Lean&Green Europe oraz polski Regulamin Lean&Green), stanowiących integralną część
niniejszej umowy.
§2
Uprawnienia i zobowiązania Stron
1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zasad i warunków programu zgodnie
z postanowieniami znajdującymi się w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczania opłat członkowskich, na które składają się opłata:
startowa, roczna, za weryfikację planu oraz za audyt. Wysokość opłat określona jest w cenniku,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Warunki ponoszenia opłat określone są
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
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3. ECR Polska zastrzega, że treść regulaminów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej
umowy, może ulec zmianie. O każdorazowej zmianie ww. regulaminów Uczestnik będzie
informowany za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się ze zmianą regulaminów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszej umowy, może zakończyć swoje członkostwo w Programie w ciągu 14 dni od
ogłoszenia zmiany, poprzez pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu umowy. Uczestnik nie
będzie uprawniony do zwrotu już opłaconych składek.
§3
Opłaty członkowskie
1. ECR Polska zastrzega, że cennik, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy jest aktualny
na rok, w którym doszło do zawarcia niniejszej umowy i będzie aktualizowany raz w roku,
w związku z czym Uczestnika w kolejnych latach uczestnictwa w Programie obowiązywać będzie
cennik aktualny na dany rok. Aktualizacja cennika będzie każdorazowo przekazywana
Uczestnikowi pocztą elektroniczną nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem nowego roku
kalendarzowego (którego dotyczyć ma nowy cennik).
2. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się ze zmianą cennika, może zakończyć swoje członkostwo
w Programie w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany, poprzez pisemne powiadomienie
o wypowiedzeniu umowy. Uczestnik nie będzie uprawniony do zwrotu już opłaconych składek.
3. Opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy dokonywać w formie przelewu, na
rachunek bankowy i w terminie wskazanym na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury
będzie niniejsza umowa zawarta pomiędzy Stronami.
4. ECR Polska zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w przypadku niedokonania
płatności przez Uczestnika w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT.
§4
Prawa autorskie Programu
1. Właścicielem wszelkich praw autorskich niniejszego programu jest Licencjodawca Programu, tj.
Stichting CONNEKT z siedzibą przy Ezelsveldiaan 59, 2611 RV Delft, Holandia.
2. Prawa autorskie do wszelkich materiałów graficznych i audiowizualnych dotyczących programu
nie przechodzą na własność Uczestnika.
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą być wykorzystywane przez
Uczestnika, w tym udostępniane osobom trzecim, przy pomocy których Uczestnik wykonuje
swoją działalność lub współpracuje w ramach tej działalności, w związku z jego udziałem
w Programie oraz zgodnie z niniejszą umową.
4. Wszelkie materiały graficzne i audiowizualne dotyczące programu są udostępniane Uczestnikowi
na czas jego uczestnictwa w Programie.
5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia uczestnictwa w Programie ww. materiały powinny
zostać zwrócone ECR Polska przez Uczestnika w terminie 14 dni od otrzymania przez Uczestnika
wezwania od ECR Polska. Nie dotyczy to materiałów stworzonych przez Uczestnika własnym
staraniem oraz kosztem (w tym na jego zlecenie), o ile nastąpiło ono zgodnie z warunkami
udziału w Programie.
§5
Czas trwania i wypowiedzenie umowy
1. Umowa zawierana jest na okres roku i każdorazowo przedłużana automatycznie na okres
jednego roku kalendarzowego.
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2. Uczestnik może wypowiedzieć umowę wyłącznie na piśmie, przy czym jego oświadczenie w tym
zakresie powinno zostać złożone na co najmniej trzy miesiące przed końcem roku
kalendarzowego, poprzedzającego kolejny roczny okres rozliczeniowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy z Lean&Green Europe, ECR Polska może wypowiedzieć
umowę w dowolnym momencie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. ECR
Polska może także wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Uczestnik nie
spełni wymogów członkostwa określonych w niniejszej umowie oraz w załącznikach nr 1 i nr 2
do niniejszej umowy – pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez ECR
Polska w celu uchylenia danego naruszenia.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, Uczestnik zobowiązuje się do
usunięcia w ciągu 30 dni od wypowiedzenia niniejszej umowy, wszelkich oznaczeń dotyczących
Programu na materiałach, dokumentach i wszelkich innych nośnikach wykorzystywanych przez
Uczestnika i do niego należących oraz do zwrotu wszelkich materiałów graficznych
i audiowizualnych, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane którejkolwiek ze Stron na podstawie niniejszej
umowy przesyłane będą za pośrednictwem email na wskazany adres:
a. ECR Polska: biuro@lean-green.pl
b. Uczestnik: ………………………………………………………………
lub doręczane, na adresy wskazane poniżej:
a. ECR Polska: ECR Polska, Strzeszyńska 67c/1, 60-479 Poznań
b. Uczestnik: ………………………………………………………………
3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. W szczególności, do praw i obowiązków Stron
nieuregulowanych wprost w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozwiązywane będą przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby ECR Polska.
5. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

……………………………

……………………………

Uczestnik

ECR Polska

Załączniki:
1. Zbiór Zasad Lean&Green Europe,
2. Regulamin Programu Lean&Green,
3. Cennik.
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