
UMOWA NR [numer]  
W sprawie przystąpienia do Porozumienia Krajowej Izby Gospodarczej                              

z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie utworzenia 
i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych 
 
Zawarta w dniu ……………. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
XYZ z siedzibą w ………………… (kod pocztowy: …………..), przy ul. ………………, 
zarejestrowanym pod numerem …………….w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla ……………….. w …………. ….. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, posiadający numer NIP …………….., numer REGON ………………, 
reprezentowany przez: 
 
-  ......................... 
 
zwanym dalej „Przedsiębiorcą Wprowadzającym”, 
i 
Krajową Izbą Gospodarczą, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-074), przy 
ul. Trębackiej 4, zarejestrowaną pod numerem 0000121136 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
posiadająca numer NIP 5260001708, numer REGON 006210187, reprezentowaną przez: 
 
 - Marek Kamiński  - Dyrektor Biura Finansów i Projektów,  
 
 - Krzysztof Kawczyński - Pełnomocnik, 
 
zwaną dalej „Izbą”. 
Zważywszy na: 
 
– konieczność dalszego doskonalenia i budowy systemu zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych i osiągnięcia wymaganych Ustawą o gospodarcze opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. celów w zakresie odpadów 
opakowaniowych z opakowań wielomateriałowych; 

– konieczność zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu opakowań i odpadów 
opakowaniowych na środowisko bez ujemnych konsekwencji dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i konkurencji w UE, w szczególności w drodze zwiększania recyklingu i 
innych form odzysku odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, prowadzących do 
zmniejszenia ilości ostatecznie składowanych odpadów; 

– zawarte Porozumienie nr 3/2014 z dnia 27 marca 2014 r. między Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego i Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie utworzenia i 
utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub 
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań 
wielomateriałowych zwane dalej Porozumieniem, stanowiące załącznik do niniejszej 
Umowy; 

 
postanowili zawrzeć niniejszą Umowę w treści, jak następuje. 
 



 
§ 1. 

Oświadczenia Przedsiębiorcy 
1. Przedsiębiorca Wprowadzający oświadcza, że wprowadza do obrotu produkty w 

opakowaniach wielomateriałowych określone w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, (Dz. U. 2013 r., poz. 888), zwanej dalej 
Ustawą, których rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 
zwanej dalej Umową, z wprowadzeniem, których związany jest ustawowy obowiązek 
Przedsiębiorcy Wprowadzającego zapewnienia poziomów odzysku, w tym recyklingu 
odpadów opakowaniowych z opakowań wielomateriałowych stosownie do wielkości 
określanych na podstawie art. 25 ust. 4 Ustawy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

2. Przedsiębiorca Wprowadzający oświadcza, że znane mu są wymagania, jakie winny 
spełniać wprowadzane na rynek opakowania wielomateriałowe, w tym w szczególności 
wymagania art. 11 i art. 13 Ustawy. 

 
§2. 

Oświadczenie Izby 
Izba oświadcza, że spełnia wymagania art. 25 Ustawy, które umożliwiły zawarcie 
Porozumienia, o którym mowa w preambule do niniejszej Umowy, a ponadto, że zgodnie z 
wymaganiami Ustawy może prowadzić działalność związaną z organizowaniem i 
utrzymywaniem systemu zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu odpadów 
opakowaniowych, a także działalność polegającą na edukacji ekologicznej i jest uprawniona 
do pośredniczenia w zakresie realizacji powyższych obowiązków ciążących z mocy Ustawy 
na Przedsiębiorcy Wprowadzającym. 
 

§ 3. 
Obowiązki Izby 

1. Na podstawie zapisów Ustawy, w tym art. 18, 19 i 25 Przedsiębiorca Wprowadzający 
upoważnia i zobowiązuje Izbę do pośredniczenia w wykonywaniu ciążących na nim 
obowiązków w zakresie określonym w niniejszej Umowie, a Izba niniejszym zobowiązuje 
się do wykonania obowiązków w zakresie organizacji i utrzymywania systemu zbierania, 
przetwarzania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej Umowie. Pełnomocnictwo 
dla Izby do działania w imieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej Umowy. W przypadku, gdy wymagane będzie pełnomocnictwo dla 
przedstawiciela Izby Przedsiębiorca Wprowadzający zobowiązuje się do jego udzielenia, 
przy czym Izba ponosi odpowiedzialność za jego działanie lub zaniechanie. Wszelkie 
pełnomocnictwa udzielone na podstawie niniejszej Umowy wygasają z dniem rozwiązania 
niniejszej Umowy. 

2.  Na podstawie niniejszej Umowy Izba zobowiązuje się do: 
1) przyjęcia Przedsiębiorcy Wprowadzającego do grona uczestników porozumienia 

przedsiębiorców, o którym mowa w art. 25 Ustawy organizowanego przez Izbę dla 
odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych na równych 
zasadach, 

2) utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub 
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań 
wielomateriałowych - art. 18 i 25 Ustawy,  

3)  podjęcia niezbędnych, w tym także dodatkowych działań w celu zapewnienia odzysku, 
w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, o których mowa wyżej w wysokościach 



minimalnych poziomów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25 
ust. 4 Ustawy, 

4) zgłoszenia do Marszałka Województwa w terminie i formie uzgodnionej z 
Marszałkiem Przedsiębiorcy Wprowadzającego, który przystąpił do Porozumienia, 

5) wsparcia Przedsiębiorcy Wprowadzającego, na jego wniosek, w zakresie wymaganych 
ustawą zgłoszeń, dokumentowania i rozliczeń realizacji ciążących na nim obowiązków 
ustawowych w odniesieniu do opakowań objętych niniejszą Umową,  

6)  zawierania w imieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego umów ze zbierającymi 
odpady opakowaniowe, instalacjami do przetwarzania odpadów (w tym z 
sortowniami), jak również firmami dokonującymi odzysku lub recyklingu odpadów 
opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych zgodnie z art. 18 i 25 
Ustawy, 

7) występowania w imieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego do zbierających odpady 
opakowaniowe, instalacji do przetwarzania odpadów (w tym sortowni), jak również do 
firm dokonujących odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z 
opakowań wielomateriałowych o przekazanie dokumentacji niezbędnej do 
potwierdzenia wykonanych usług zgodnie z art. 22, 23 i 25 Ustawy oraz wymaganiami 
w zakresie niezbędnej ewidencji zgodnie z Ustawą o odpadach z 12 grudnia 2012 r., 

8) prowadzenia w zakresie dotyczącym powierzonej realizacji odzysku i recyklingu na 
rzecz Przedsiębiorcy Wprowadzającego zgodnie z niniejszą Umową, ewidencji 
gospodarowania odpadami, w tym ewidencji dokumentów, o których mowa w art. 23 
ust. 3 i art. 24 ust. 1 Ustawy, w sposób umożliwiający ustalenie uzyskanych poziomów 
odzysku i recyklingu opakowań oraz obliczenie ewentualnej opłaty produktowej, 

9) przechowywania i zabezpieczenia wymienionej wyżej ewidencji oraz innych 
dokumentów związanych z wykonywaniem w imieniu Przedsiębiorcy 
Wprowadzającego czynności w celu zapewnienia wymaganego poziomu odzysku i 
recyklingu, 

10) podejmowania innych niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia, przez Przedsiębiorcę 
Wprowadzającego, poziomów odzysku, w tym recyklingu, w wysokości określonej 
przepisami prawa, 

11) wspierania Przedsiębiorcy Wprowadzającego, na jego wniosek, w realizacji przez 
niego obowiązku prowadzenia ewidencji rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do 
obrotu wyrobów w opakowaniach wielomateriałowych zgodnie z wymaganiami 
Ustawy, 

12) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa oraz ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska, w terminie do dnia 15 marca roku następnego, rocznego raportu 
dotyczącego funkcjonowania porozumienia - art. 25 ust. 6 Ustawy, 

13) występowania w imieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego z wnioskami o 
wystawienie dokumentów potwierdzających wykonanie odzysku, w tym recyklingu 
zgodnie z wymaganiami art. 23 i 24 Ustawy, 

14) przekazania Przedsiębiorcy Wprowadzającemu dokumentacji potwierdzającej 
wykonany na rzecz Przedsiębiorcy Wprowadzającego poziom odzysku, w tym 
recyklingu odpadów opakowaniowych, o których mowa w niniejszej Umowie w 
terminie nie późniejszym niż 60 dni od zakończenia roku rozliczeniowego wraz ze 
stosownym oświadczeniem Izby, 

15) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca 
każdego roku, wykazu w formie pisemnej i elektronicznej, zawierającego informacje 
nt. masy opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, z 
wyszczególnieniem mas opakowań wprowadzonych odrębnie przez każdego 



Przedsiębiorcę Wprowadzającego, będącego stroną Porozumienia - art. 25 ust.6 
Ustawy i art. 2 ust.5 zawartego Porozumienia z Marszałkiem Województwa,  

16) na podstawie odrębnego zlecenia prowadzenia działań edukacyjnych (publiczne 
kampanie edukacyjne), finansowanych przez Przedsiębiorcę Wprowadzającego - art. 
19 Ustawy, 

3. Izba jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej 
przez Przedsiębiorcę Wprowadzającego. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy 
obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy oraz przypadków, w których 
przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy, jak również danych niestanowiących 
tajemnicy handlowej. 

4. Izba powiadamia pisemnie Przedsiębiorcę Wprowadzającego o ewentualnych zmianach 
wysokości stawek stanowiących podstawę naliczenia wynagrodzenia Izby co najmniej na 
jeden miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku, w którym stawki te będą obowiązywać. 
Za datę powiadomienia uznaje się datę doręczenia Przedsiębiorcy Wprowadzającemu 
powiadomienia o wysokości nowych stawek.  

5. W terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, 
Przedsiębiorca Wprowadzający może złożyć Izbie pisemne oświadczenie o odmowie 
przyjęcia nowych stawek. W razie złożenia takiego oświadczenia przez Przedsiębiorcę 
Wprowadzającego Izba może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie bez 
wypowiedzenia określając jego termin w roku, o którym mowa w ust. 4 z uwzględnieniem 
ustaleń zawartych w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy.  

6. Jeżeli Przedsiębiorca Wprowadzający nie złoży Izbie oświadczenia w terminie, o którym 
mowa w ust. 5, uznaje się, iż wyraził zgodą na nowe stawki, które obowiązywać będą od 1 
stycznia następnego roku.  

7. W uzasadnionych przypadkach Izba ma prawo dokonać zmiany stawek w okresie trwania 
roku rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że zmiana wymaga wykazania przez Izbę 
konieczności dokonania takiej zmiany oraz jej bezpośredniego związku z interesem 
Przedsiębiorcy Wprowadzającego. 

8. Izba ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków określonych w niniejszej 
Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności kodeksu 
cywilnego. 

9. Izba może w realizacji swoich obowiązków korzystać z usług osób trzecich, ale 
odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy Wprowadzającego nie może zostać przeniesiona 
na te osoby, z wyjątkiem współpracy z organizacjami odzysku i zawarciem stosownej 
umowy na mocy której organizacja odzysku przejmie odpowiedzialność za realizację 
konkretnych czynności przypisanych Izbie na mocy niniejszej Umowy.  

10. W przypadku zawarcia umowy o współpracy przez Izbę z organizacją odzysku, której 
Przedsiębiorca Wprowadzający przekazał wcześniej swoje obowiązki ustawowe w 
zakresie pozostałych opakowań Przedsiębiorca Wprowadzający zostanie poinformowany 
w odrębnym piśmie o zakresie współpracy Izby z organizacją odzysku i zakresie 
odpowiedzialności organizacji odzysku. 

11. Obowiązki Izby nieopisane w niniejszej Umowie regulowane są m.in. w Porozumieniu, 
które stosuje się odpowiednio. 

 
§ 4. 

Finansowanie realizacji Umowy 
1. Przedsiębiorca Wprowadzający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Izby rocznego 

wynagrodzenia, którego wysokość netto obliczono zgodnie z zasadami określonymi w 
Części B i C Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. Izba ma prawo naliczyć dodatkowe 



wynagrodzenie za podjęcie działań na wniosek Przedsiębiorcy Wprowadzającego, a w 
szczególności działań, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 5 i 16 niniejszej Umowy. 

2. Przedsiębiorca Wprowadzający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Izby jednorazowej 
opłaty rejestracyjnej w kwocie 400 zł netto na pokrycie kosztów przygotowań do 
uruchomienia porozumienia i obsługi administracyjnej związanej z przystąpieniem 
Przedsiębiorcy Wprowadzającego do Porozumienia, na podstawie wystawionej przez Izbę 
Faktury w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

3.  Od roku 2016 dla umów, których roczna wartość netto jest niższa niż 1000 złotych ustala 
się opłatę administracyjną na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z 
uczestniczeniem Przedsiębiorcy Wprowadzającego w Porozumieniu w wysokości 300 
złotych. Powyższa kwota wynika z wyliczeń Izby w zakresie rocznych kosztów obsługi 
administracyjnej umów przedsiębiorców i stanowi 30% rocznej umowy z przedsiębiorcą o 
wartości 1000 złotych. 

4.      Kwota zwrotu kosztów tej obsługi będzie uzależniona od wielkości wynagrodzenia, o 
którym mowa wyżej wg algorytmu podanego w ust. 3 i 5 poniżej. 

5.  W przypadku umów o wartości rocznej netto niższej niż 1000 złotych pobierana będzie 
przez Izbę roczna opłata administracyjna wyliczana jako różnica między bazowymi 
kosztami obsługi ustalonymi na dany rok rozliczeniowy (300 złotych w 2018 r.) i kwotą 
równą 30% wartości netto umowy. Obliczona w ten sposób opłata na pokrycie kosztów 
administracyjnych będzie fakturowana na zasadach ustalonych w ust. 2. 

6. W przypadku wzrostu kosztu obsługi administracyjnej określonego w ust. 4 na rok kolejny 
o więcej niż 20% (tj. o 60 zł rocznie w przypadku 2018 r.) Izba jest zobowiązana 
przedstawić Przedsiębiorcy do akceptacji kalkulację nowego kosztu rocznej obsługi 
administracyjnej nie później niż na 30 dni przed końcem roku poprzedzającego. W 
przypadku odmowy akceptacji przedstawionego kosztu Przedsiębiorca ma prawo do 
odstąpienia od umowy z końcem roku. 

7.  Przepisy ust. 4, 5, i 6 nie mają zastosowania do umów, których roczna wartość netto jest 
równa lub wyższa niż 1000 złotych, jak również do zawartych umów w roku w którym 
przedsiębiorca przystąpił do porozumienia i reguluje opłatę rejestracyjną o której mowa w 
ust. 2. 

8. Do kwoty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1,2,3 dolicza się przepisaną prawem stawkę 
podatku od towarów i usług, która na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynosi 23% 
(dwadzieścia trzy procent). 

9. Uiszczenie wynagrodzenia następuje przelewem na podany na fakturze rachunek bankowy    
     Izby w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
10. Podstawą wystawienia faktur za dany rok są dane określone w Załączniku nr 1 do  
 
     niniejszej Umowy, przy czym ich zmiana jest dopuszczalna za uprzednią, pisemną zgodą    
     Izby w trakcie roku jedynie w uzasadnionych przypadkach, natomiast w przypadku braku  
     takiej zgody ze strony Izby obowiązują dane określone wcześniej w Załączniku nr 1 do  
     niniejszej Umowy, 
11. Izba wystawi Przedsiębiorcy Wprowadzającemu pierwszą fakturę ujmującą ustalone  
      wynagrodzenie Izby za cały rok trwania niniejszej Umowy niezwłocznie po zawarciu     
      niniejszej Umowy w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.   
      Kolejne faktury wystawione będą na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do  
      niniejszej Umowy na każdy następny rok „z góry” w terminie do 30 dni od jego  
      rozpoczęcia na podstawie danych, o których mowa w § 5 ust. 4. 
12. Rokiem rozliczeniowym jest okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 31 grudnia   
      roku kalendarzowego, w którym zawarto niniejszą Umowę, a po zakończeniu tego roku   
      rokiem rozliczeniowym jest kolejny rok kalendarzowy lub okres od 1 stycznia do dnia  



      rozwiązania niniejszej Umowy w danym roku. Strony mogą ustalić wcześniejszą datę   
      początku roku rozliczeniowego, nie wcześniejszą jednak niż 1 stycznia roku, w którym    
      zawarto niniejszą Umowę. 
13. Na wniosek Przedsiębiorcy Wprowadzającego okres objęty fakturowaniem, o którym   
      mowa w ust. 6 może być skrócony lub wydłużony, przy czym zmiana okresu    
      fakturowania wymaga uprzedniego pisemnego zaakceptowania przez Izbę. 
 

§ 5. 
Obowiązki Przedsiębiorcy Wprowadzającego 

1. Przedsiębiorca Wprowadzający jest obowiązany niezwłocznie udostępnić Izbie wszelkie 
żądane przez nią informacje niezbędne do wykonania przez Izbę obowiązków 
wynikających z Ustawy i zawartej niniejszej Umowy, w tym w szczególności informacje 
dotyczące masy opakowań wielomateriałowych wprowadzanych z produktami na rynek w 
terminach określonych w niniejszej Umowie. 

2. W przypadku dokonania zmian w danych objętych niniejszą Umową, w tym danych 
dotyczących siedziby, formy prawnej lub osób upoważnionych do reprezentowania 
Przedsiębiorca Wprowadzający zobowiązuje się powiadomić Izbę w ciągu 7 dni od 
dokonanej zmiany.  

3. Zmiana ilości opakowań wprowadzanych przez Przedsiębiorcę Wprowadzającego na rynek 
w stosunku do ilości zadeklarowanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody Izby, w szczególności zmiana taka może wiązać się ze zmianą 
wynagrodzenia w przypadku istotnych zmian ilości wprowadzanych na rynek.  

4. Przedsiębiorca Wprowadzający po zakończeniu roku rozliczeniowego jest obowiązany do 
przekazania Izbie corocznego zgłoszenie aktualizującego, które winno być dostarczone do 
30 stycznia i odzwierciedlać ilości wyrobów w opakowaniach wielomateriałowych 
wprowadzonych przez Przedsiębiorcę Wprowadzającego na rynek w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia danego roku, co będzie stanowiło podstawę do rozliczeń wzajemnych i 
ustalenia potrzeb realizacyjnych w zakresie odzysku, w tym recyklingu odpadów 
opakowaniowych w następnym roku zgodnie z wymaganiami Ustawy. 

5. W razie nie dostarczenia przez Przedsiębiorcę Wprowadzającego do 30 stycznia informacji 
o których mowa w ust. 4 Izba przyjmie do rozliczeń w następnym roku ilości zgłoszone 
Izbie na podstawie niniejszej Umowy na rok poprzedni. 

6. W przypadku braku otrzymania zgłoszenia aktualizacyjnego - do każdej faktury 
wystawianej na podstawie danych udostępnionych wcześniej przez Przedsiębiorcę 
Wprowadzającego, Izba będzie dopisywać uwagę o następującej treści: „niniejsza faktura 
sporządzona jest na podstawie danych określonych w Załączniku nr 1 na rok …… do 
umowy.”  

7. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Izby, Przedsiębiorca Wprowadzający może 
dostarczyć dane za rok poprzedni w trakcie danego roku, przy czym Izba nie zapewnia w 
takim przypadku możliwości wykonania wszystkich obowiązków Izby ujętych w niniejszej 
Umowie, zwłaszcza wykonania odzysku, w tym recyklingu na wymaganych poziomach, 
jak również zachowania przyjętego w niniejszej Umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy 
dostarczone dane istotnie odbiegają od danych przyjętych wcześniej do rozliczeń. W 
przypadku uwzględnienia przez Izbę nowych danych dostarczonych przez Przedsiębiorcę 
Wprowadzającego w trakcie roku dane te stanowić będą podstawę do wystawienia przez 
Izbę faktury korygującej. 

8. Przedsiębiorca Wprowadzający oświadcza, że niniejszą Umową powierzył Izbie 
wykonywanie określonych w niniejszej Umowie obowiązków na zasadzie wyłączności 
zastrzeżonej na rzecz Izby tj. że w okresie obowiązywania Umowy obowiązków w niej 
wskazanych nie powierzy w jakiejkolwiek części innej Izbie ani też nie będzie ich 



wykonywał osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Izba w uzasadnionych 
przypadkach może wyrazić zgodę na wyłączenie uzgodnionych rodzajów opakowań z 
powyższej klauzuli. 

9. Obowiązki Przedsiębiorcy Wprowadzającego nieopisane w niniejszej Umowie regulowane 
są m.in. w Porozumieniu, które Przedsiębiorca Wprowadzający niniejszym akceptuje i 
zobowiązuje się do ich stosowania. 

 
§ 6. 

Okres obowiązywania i tryb rozwiązania Umowy 
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., 

z tym, że obowiązki Izby, o których mowa w § 3 powstają najwcześniej z chwilą zawarcia 
niniejszej Umowy. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę do dnia 30 czerwca każdego roku 
składając pisemne oświadczenie drugiej stronie. W razie wypowiedzenia niniejsza Umowa 
rozwiązuje się z dniem 31 grudnia danego roku, przy czym Izba jest zobowiązana do 
wykonania obowiązku sprawozdawczego do dnia 15 marca roku następnego po roku, w 
którym rozwiązano niniejszą Umowę. 

3. Izba może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminów i okresów 
wypowiedzenia określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli Przedsiębiorca 
Wprowadzający rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności nie 
podaje żądanych przez Izbę danych koniecznych do wykonania obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy, pomimo co najmniej dwukrotnego żądania zalega Izbie z uiszczeniem 
wynagrodzenia pomimo otrzymania wezwania do uregulowania zaległości. W takim 
wypadku niniejsza Umowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia Przedsiębiorcy 
Wprowadzającego oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy na niniejszej 
podstawie. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie zwalnia Przedsiębiorcy 
Wprowadzającego z uregulowania wszelkich zobowiązań powstałych przed rozwiązaniem 
niniejszej Umowy oraz zwrotu kosztów działań podjętych na rzecz Przedsiębiorcy 
Wprowadzającego przez Izbę w okresie danego roku rozliczeniowego, w tym działań, które 
zostały zamówione w pozostałej części roku rozliczeniowego od dnia rozwiązania 
niniejszej Umowy. 

4. Przedsiębiorca Wprowadzający może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania 
terminów i okresów wypowiedzenia określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli Izba 
rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy. W takim wypadku niniejsza Umowa 
rozwiązuje się z chwilą dojścia do Izby oświadczenia o wypowiedzeniu na niniejszej 
podstawie. Wypowiedzenie takie nie może nastąpić przed bezskutecznym upływem 
terminu wyznaczonego przez Przedsiębiorcę Wprowadzającego do usunięcia naruszeń. 
Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni liczone od daty doręczenia Izbie pisemnego 
wezwania do usunięcia naruszeń. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Izba zobowiązana jest do zgłoszenia do 
Marszałka Województwa w terminie i formie uzgodnionej z Marszałkiem informacji o 
wystąpieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego z Porozumienia. 

 
§ 7. 

Postanowienia końcowe 
1. Jeżeli właściwe przepisy przewidują inne wartości aniżeli określone w niniejszej Umowie 

i jej załącznikach, co w szczególności dotyczy przewidzianych na konkretny rok 
obligatoryjnych poziomów odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych, itp., 
Strony zgodnie oświadczają, że wartości określone w tych przepisach zastępują wartości 



określone w niniejszej Umowie i w załącznikach do niniejszej Umowy. W szczególności 
zmiany takie nie wymagają zmiany niniejszej Umowy, jak również zmiany treści jej 
załączników. 

2. Zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust.1, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Wszelkie informacje przekazywane między stronami niniejszej Umowy winny mieć formę 
pisemną pod rygorem nieważności. 

4. Strony dopuszczają przekazywanie informacji pocztą, w tym pocztą elektroniczną, jeśli 
przekazywane informacje nie wymagają oryginalnych pieczęci i podpisu. 

5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania spraw spornych, a w przypadku 
braku takiej możliwości właściwym będzie sąd powszechny dla miejsca siedziby Izby. 

6. Do niniejszej Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
 

 
     Za Przedsiębiorcę Wprowadzającego:      Za Izbę: 
         (Pieczęć i podpis Przedsiębiorcy)                              (Pieczęć i podpis Izby) 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………………..   …………………………………. 
 
 
 
 
Załączniki: 
1.   A. Spis rodzajów i ilości opakowań wielomateriałowych 

B. Zasady obliczania wynagrodzenia 
2.   Porozumienie nr 3/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zawarte między Marszałkiem     
      Województwa Mazowieckiego i Krajową Izbą Gospodarczą 
3.   Pełnomocnictwo udzielone Izbie przez Przedsiębiorcę Wprowadzającego 
4.   Odpis z KRS Izby 
5.   Odpis z KRS lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej   
      Przedsiębiorcy Wprowadzającego 
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
 
 
 


