REGULAMIN
PROGRAMU „LEAN&GREEN”

§1
Definicje
1. Program/Lean&Green/Program Lean&Green – 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. ECR Polska – Związek Pracodawców ECR Polska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej
67c/1, 60-479; KRS: 0000360174, NIP: 7781472972, REGON: 30147516700000, zajmujący się
wdrażaniem Programu na terenie Polski,
3. Uczestnik – uczestnik Programu Lean&Green będący stroną umowy o przystąpieniu do
programu Lean&Green,
4. Zbiór Zasad – zbiór ogólnych wytycznych i zasad Programu dla uczestników na terenie całej
Europy, stanowiących podstawę niniejszego regulaminu,
5. Umowa – umowa o przystąpieniu do programu Lean&Green, zawierana pomiędzy ECR Polska
a każdym Uczestnikiem,
6. Plan usprawnień – plan działania, zawierający konkretne środki mające na celu zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych, przygotowywany przez Uczestnika przystępującego do Programu,
na podstawie wyników przeprowadzonego referencyjnego pomiaru poziomu CO2 emitowanego
przez jego przedsiębiorstwo,
7. Cennik – załącznik do umowy o przystąpieniu do programu Lean&Green, określający koszt
usługi uczestnictwa w Programie, aktualizowany raz w roku.
§2
Uczestnictwo w Programie
1. Przystępując do Programu Uczestnik zobowiązany jest do przeprowadzenia referencyjnego
pomiaru poziomu CO2 emitowanego przez jego przedsiębiorstwo. Na podstawie przedmiotowych
informacji opracowuje Plan usprawnień, który zawierać będzie konkretne środki mające na celu
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%.
2. Plan należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od podpisania Umowy.
3. Plan zostanie zweryfikowany przez ECR Polska. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia ECR
Polska dokumentacji dowodowej, jeśli zostanie o to poproszony.
4. Po zaakceptowaniu Planu przez ECR Polska i dokonaniu niezbędnych opłat, wynikających z
niniejszego Regulaminu i Umowy, Uczestnik Programu otrzyma pierwsze wyróżnienie, co
umożliwi mu udział w pięciogwiazdkowym systemie wyróżnień, mającym na celu osiągnięcie
celów klimatycznych ustalonych w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu, Paryż 2015 (COP21) - do 2050 r.
5. Uczestnik, który nie osiągnie celu 20% redukcji, może po raz drugi przystąpić do Programu.
6. Uczestnik, który nie spełni wymagań audytu Lean&Green dotyczącego kryteriów do otrzymania
pierwszej gwiazdy Lean&Green, traci prawo do używania logo Programu.
7. Co do zasady logo Programu może być używane tylko przez 3 lat od pierwszego audytu
Lean&Green.
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§3
Koszty udziału w Programie
1. Udział w Programie jest jednoznaczny z korzystaniem z usług, których koszt określony jest w
Cenniku; składają się na nie: opłata startowa, opłata roczna, za weryfikację Planu oraz za audyt.
2. ECR Polska zastrzega, że Cennik jest aktualny na rok, w którym została zawarta Umowa i może
być aktualizowany raz w roku, a jego zmiana będzie konsultowana z Uczestnikami Programu.
W związku z powyższym, Uczestnika w kolejnych latach uczestnictwa w Programie obowiązywać
będzie cennik aktualny na dany rok. Aktualizacja Cennika będzie każdorazowo przekazywana
Uczestnikowi pocztą elektroniczną.
3. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się ze zmianą Cennika, może zakończyć swój udział w Programie w
ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany, poprzez pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu Umowy.
Uczestnik nie będzie uprawniony do zwrotu kosztów już opłaconych usług.
4. Tytułem wejścia do Programu Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej opłaty
startowej. Opłata startowa pokrywa koszty weryfikacji Planu (w ciągu 6 miesięcy od daty
przystąpienia Uczestnika do Programu), działania administracyjne i komunikacyjne związane z
przystąpieniem do Programu oraz po uzyskaniu wyróżnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszego Regulaminu.
5. Tytułem uczestnictwa w Programie Uczestnik zobowiązuje się do ponoszenia kosztów opłaty
rocznej - płatnej co rok, za dany rok kalendarzowy. Usługa opłaty rocznej uprawnia do
korzystania z tytułu Uczestnika Programu i otrzymania wyróżnienia, a także skorzystania ze
wsparcia w przygotowaniu planów, dostępu do społeczności Programu w Polsce oraz wsparcia
organizacyjnego i merytorycznego w osiąganiu celów pięciogwiazdkowego systemu wyróżnień.
Z opłaty rocznej finansowane są również: komunikacja marketingowa Programu oraz wsparcie
społeczności Programu w Polsce, organizacja eventów wewnętrznych i networkingu dla
uczestników.
6. Tytułem przeprowadzenia weryfikacji planów usprawnień, które to weryfikacje z inicjatywy
Uczestnika następują po upływie 6 miesięcy od przystąpienia do Programu oraz wdrożenia
planów związanych z ubieganiem się o kolejne wyróżnienia w pięciogwiazdkowym systemie
wyróżnień, Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia kosztów usługi weryfikacji planów
usprawnień.
7. Tytułem przeprowadzenia audytu po zadeklarowaniu osiągnięcia celów planów związanych z
ubieganiem się o kolejne wyróżnienia w pięciogwiazdkowym systemie wyróżnień, Uczestnik
zobowiązuje się do poniesienia kosztów usługi audytu. Audyt przeprowadzany jest przez
wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Ostateczny koszt audytu uzależniony jest od finalnej
wyceny, wynika z niezbędnych nakładów pracy i pokrycia kosztów podróży służbowych.
8. 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 Umowa zawarta pomiędzy ECR Polska a Uczestnikiem.
9. ECR Polska zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku niedokonania płatności
przez Uczestnika w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT.
§4
Pięciogwiazdkowy system wyróżnień
I.

Pierwsza gwiazda Lean&Green

1. Po upływie czasu określonego w Planie usprawnień Uczestnik zweryfikuje zgodność osiągniętych
efektów z założonymi celami. Jeżeli Uczestnik osiągnie zakładane wskaźniki i emisja CO2 przez

2
wersja regulaminu 02 – 2021.09.01

jego przedsiębiorstwo do atmosfery obniży się o 20% w okresie maksymalnie 5 lat może
otrzymać drugie wyróżnienie – pierwszą gwiazdę Lean&Green.
2. Po otrzymaniu pierwszej gwiazdy Lean&Green Uczestnik jest uprawniony do ubiegania się o
drugą gwiazdę Lean&Green.
II.

Druga gwiazda Lean& Green

1. Uczestnik może przystąpić do ubiegania się o drugą gwiazdę Lean&Green w ciągu 3 lat od
pomyślnego przejścia audytu dotyczącego pierwszej gwiazdy Lean&Green.
2. Uczestnik może osiągnąć wyróżnienie w postaci drugiej gwiazdy Lean&Green, jeżeli zredukuje
emisję CO2 emitowanego przez jego przedsiębiorstwo do atmosfery o kolejne 10%, w czasie
nie dłuższym niż 3 lata.
3. Ubiegając się o drugą gwiazdę Lean&Green Uczestnik musi wykazać, że wdrożył jeden lub
więcej projektów współpracy z wyraźnym ukierunkowaniem na logistykę łańcucha dostaw i/lub
projekty innowacyjne, które pozwalają na zmniejszenie emisji CO2.
4. Po otrzymaniu drugiej gwiazdy Lean&Green Uczestnik jest uprawniony do ubiegania się o trzecią
gwiazdę Lean&Green.
III.

Trzecia gwiazda Lean&Green

1. Uczestnik może przystąpić do ubiegania się o trzecią gwiazdę Lean&Green w ciągu 3 lat od
pomyślnego przejścia audytu dotyczącego drugiej gwiazdy Lean&Green.
2. Uczestnik może osiągnąć wyróżnienie w postaci trzeciej gwiazdy Lean&Green, jeżeli przedstawi
dowód, że zrealizował co najmniej dwa z następujących założeń i/lub projektów:
a. projekt, który koncentruje się na paliwach alternatywnych lub energii,
b. projekt, który koncentruje się na wysoce energooszczędnych środkach transportu,
c. projekt, który koncentruje się na wydajności logistyki, planowaniu i infrastrukturze,
d. projekt, który koncentruje się na gęstości produktów i/lub opakowań lub na zwiększeniu
całkowitego średniego obciążenia,
e. projekt, który koncentruje się na długości łańcucha dostaw i wydajności łańcucha dostaw,
f. projekt, który koncentruje się na ilości, zapasach (stan w handlu), zarządzaniu i kontroli
oraz prognozowaniu,
g. projekt, który koncentruje się na innowacjach w nowych technologiach,
h. redukcję emisji CO2 do atmosfery o dalsze 5% w ciągu dwóch kolejnych lat,
3. Po otrzymaniu trzeciej gwiazdy Lean&Green Uczestnik jest uprawniony do ubiegania się o
czwartą gwiazdę Lean&Green.
IV.

Czwarta i piąta gwiazdka Lean&Green

1. Wytyczna dla osiągnięcia czwartej oraz piątej gwiazdki zostaną określone w terminie
późniejszym, w oparciu o Zbiór Zasad Lean&Green Europe.
V.

Dodatkowe postanowienia dotyczące pięciogwiazdkowego systemu wyróżnień

1. ECR Polska zastrzega, że poza kryteriami wymienionymi w §4 niniejszego regulaminu, Uczestnik
na poszczególnych etapach pięciogwiazdkowego systemu wyróżnień spełniać musi również
dodatkowe kryteria, określone szczegółowo w Zborze Zasad Lean&Green Europe.
2. Jeśli Uczestnik nie osiągnie celu 20% redukcji obowiązującego na etapie ubiegania się o
pierwszą gwiazdę Lean&Green, może po raz drugi uczestniczyć w Programie. Jeśli Uczestnik nie
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będzie spełniać wymagań audytu Lean&Green na poziomie pierwszej gwiazdy, straci
uprawnienie do używania logo Programu.
3. Logo Programu może być używane przez Uczestnika tylko przez 5 lat od uzyskania wyróżnienia
Lean&Green.
4. Niezbędnym do przyznania pierwszej i każdej kolejnej gwiazdy Lean&Green jest pozytywny
wynik audytu, o którym mowa w § 3 ust. 7. Jest on także niezbędny dla utrzymania danego
statusu, jeżeli Uczestnik przez 3 lata od osiągnięcia danej gwiazdy, nie rozpoczął starań o
kolejną.
§5
Zachowanie poufności
1. ECR Polska bezterminowo zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących Uczestnika, których ujawnienie mogłoby narazić Uczestnika na szkodę, o których
ECR Polska dowie się w związku lub przy okazji Umowy.
2. ECR Polska zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1
powyżej dot. Uczestnika lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich
informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub
organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jego strategii, personelu, spraw
finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość
gospodarczą stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
3. Uczestnik zobowiązuje się do wyraźnego zaznaczenia na piśmie, które z wymienianych w
ramach bieżącej współpracy informacji są poufne.
4. Zobowiązanie ECR Polska do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Uczestnika, nie dotyczy informacji, które:
a. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia
niniejszego Regulaminu,
b. są znane ECR Polska z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz
bez naruszenia niniejszego Regulaminu,
c. zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Uczestnika.
5. ECR Polska zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uczestnika na piśmie, o każdym
stwierdzonym przypadku:
a. naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez ECR
Polska lub jakąkolwiek osobę trzecią,
b. podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania
Informacji Poufnych,
c. zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub
innych materiałów zawierających Informacje Poufne.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Związek Pracodawców ECR Polska, zwany
dalej w niniejszym paragrafie Administratorem.
Dane kontaktowe:
Związek Pracodawców ECR Polska
ul. Strzeszyńska 67c/1
60-479 Poznań
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

www.ecr.pl
www.facebook.com/ECRPolska
Telefon: +48 61 2263078
Adres e-mail: ecr@ecr.pl, biuro@ecr.pl.
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji Umowy – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być w szczególności podmioty powiązane
bezpośrednio lub pośrednio ze Związkiem Pracodawców ECR Polska, a w szczególności w sposób
organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii
Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy,
prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres współpracy Stron oraz aż do czasu
upływu terminu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania
umowy.
§7
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, nie mogą być powielane przez
Uczestnika oraz przekazywane osobom trzecim.
§8
Postanowienia końcowe

1. ECR Polska zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie
Regulaminu Uczestnik będzie informowany za pomocą poczty elektronicznej, na 1 miesiąc przez
wejściem danej zmiany w życie.
2. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się ze zmianą Regulaminu 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. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.lean-green.pl.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku.
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