Porozumienie o współpracy w zakresie organizowania zbiórek
zużytych baterii i akumulatorów,
zawarte w Lublinie, w dniu ……………………,
pomiędzy:
Polską Korporacją Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą, 20-234 Lublin,
ul. Metalurgiczna 17D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000255149,
Regon 060131617 NIP 946-25-13-135
reprezentowaną przez:
Witolda Chemperka – Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej Zbierającym;
a
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
reprezentowaną przez:
…………………….. – Dyrektora
zwaną dalej Organizatorem;
oraz „Fundacją Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E” z siedzibą w
Warszawie, 03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonówny 19, lok.7 , wpisaną do
Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy pod Numerem KRS 0000333900 ,
Regon, 141958478, NIP 5242683844,
nadzorowaną przez Ministra Środowiska,
reprezentowaną przez:
1. Grażynę Michoń – Prezesa Fundacji
zwaną dalej Fundacją
wspólnie zwane Stronami.

Zważywszy, że Strony porozumienia, mają na względzie szeroko pojętą
działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska, deklarują współpracę
w organizacji „Konkursu ekologicznego” w zakresie zbierania zużytych
baterii i akumulatorów.
§1
1. Zbierający oświadcza, iż posiada odpowiednie decyzje administracyjne w
zakresie gospodarowania odpadami a także spełnia wymagania określone w
art. 6 pkt 24, a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
(Dz.U. nr 79 z 2009 r. poz. 666 ).
2. Zbierający udostępni nieodpłatnie specjalnie dedykowane pojemniki do
zbiórki baterii i akumulatorów, okresowo, w ilości niezbędnej do prowadzenia
cyklicznych akcji zbiórki, w uzgodnieniu z Organizatorem.
3. Zbierający zobowiązuje się do nieodpłatnego cyklicznego odbioru zebranych
przez Organizatora zużytych baterii i akumulatorów po zawiadomieniu
dokonanym przez Organizatora o zebraniu uzgodnionej partii transportowej.
4. Zbierający w formie darowizny na cele edukacji ekologicznej – za każdy
pełny, odebrany pojemnik ze zużytymi bateriami i akumulatorami przekaże
Organizatorowi nagrodę, opisaną w załączniku nr.1
§2
1. Organizator oświadcza, iż przystępuje do „Konkursu ekologicznego”
w zakresie zbierania zużytych baterii i akumulatorów, którego regulamin stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
2. W związku z przystąpieniem do Konkursu – Organizator, wyznaczy
w miejscu publicznie dostępnym, na terenie Placówki, (obiektu budowlanego,
którym włada), miejsce do zbiórki i gromadzenia zużytych baterii
i akumulatorów, zwane dalej „Miejscem odbioru” w którym ustawi dostarczone
przez Zbierającego dedykowane do zbiórki baterii i akumulatorów pojemniki
oraz umieści w widocznym miejscu informację dotyczącą ekologicznego celu
nieodpłatnej zbiórki tych odpadów.

§3
Strony zgodnie uznają, że zgodnie art. 52 ustawy o bateriach i akumulatorach –
prowadzący „Miejsce odbioru baterii i akumulatorów” – posiadający
odpowiednią umowę ze Zbierającym - zwolniony jest z uzyskania zezwolenia
na zbieranie odpadów, a także zwolniony jest z obowiązku uzyskania decyzji
administracyjnych w zakresie prawa budowlanego (miejsce zbierania odpadów)
oraz nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbieranych odpadów, o
której mowa w ustawie o odpadach.
§4
Dla sprawności przeprowadzenia Konkursu oraz osiągnięcia założonych celów
edukacyjnych, Fundacja wesprze akcję - merytorycznie i organizacyjnie oraz
dostarczy niezbędne materiały szkoleniowe i edukacyjne.
§5
W okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia Organizator zobowiązuje
się nie zlecać innym podmiotom odbioru baterii i akumulatorów oraz nie
zawierać innych umów czy porozumień w tym zakresie.
§6
1. Porozumienie zostało zawarte na okres trwania Konkursu, o którym mowa w
§ 2 powyżej.
2. Strony mogą odstąpić od niniejszego Porozumienia za polubowną zgodą w
każdym czasie.
3. Porozumienie może być wypowiedziane przez jedną ze Stron w trybie
natychmiastowym w przypadkach:
a/ gdy któraś ze Stron utraciłby zezwolenia na prowadzenie działalności
będącej przedmiotem niniejszego porozumienia;
b/ gdy któraś ze Stron w sposób rażący naruszy obowiązki wynikające z
niniejszego Porozumienia i pomimo wezwania przez drugą stronę do
usunięcia tych naruszeń ich w terminie 14 dni nie usunie.

4. W przypadku rozwiązania Porozumienia z jakiejkolwiek przyczyny,
Organizator zobowiązany jest w terminie 14 dni do zwrotu pobranych od
Zbierającego pojemników do zbiórki baterii i akumulatorów.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
6. Każda zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. W przypadku zmiany przepisów prawa, zarówno o randze ustawowej, jak
również przepisów wykonawczych mających wpływ na zakres praw
i obowiązków Stron niniejszego Porozumienia, Strony zobowiązują się
niezwłocznie dokonać stosownych zmian wprowadzających nowe regulacje.
§7
1. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Porozumieniu mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności: ” Ustawa o bateriach
i akumulatorach” oraz „Ustawa kodeks cywilny”.
2. Porozumienie zostało sporządzone w 3 egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
3. Stwierdzenie nieważności lub nieskuteczności jakiegokolwiek postanowienia
niniejszego Porozumienia nie skutkuje nieważnością lub nieskutecznością
całego Porozumienia i Porozumienie obowiązuje z wyłączeniem tych
paragrafów.

Zbierający:

Fundacja:

Organizator:

.......…………………. …………………………… ……………………………..

Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania
zbiórek zużytych baterii i akumulatorów.
KONKURS
NA ZBIERANIE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
I. Uczestnicy: Uczniowie i klasy Szkół Podstawowych lub Gimnazjalnych.
II. Cele Konkursu ekologicznego:
1. Upowszechnianie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat
konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów; w tym
szczególnie odpadów niebezpiecznych, do których zalicza się większość
baterii i akumulatorów stosowanych w gospodarstwach domowych;
2. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, w tym
nawyku systematycznego zbierania zużytych baterii i akumulatorów;
3. Informowanie o szkodliwych substancjach znajdujących się w zużytych
bateriach i akumulatorach oraz ich negatywnym wpływie na zdrowie
ludzi i środowisko naturalne w przypadku niewłaściwego z nimi
postępowania;
4. Przekazywanie informacji o istniejących na terenie zamieszkania,
systemach selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów;
5. Kształtowanie postaw odpowiedzialności i przynależności w zakresie
małych grup społecznych takich jak „społeczność klasowa”.
III. Zasady Konkursu:
1. Każdej klasie uczestniczącej w Konkursie zostaną przez Organizatora
udostępnione - specjalnie przygotowane i oznaczone pojemniki,
przeznaczone do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.
2. Po napełnieniu pojemnika zużytymi bateriami i akumulatorami należy
przekazać go do wyznaczonego przez Organizatora na terenie Placówki,
miejsca gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów.
3. Organizator, poprzez wyznaczoną do koordynacji akcji na terenie
placówki – Osobę, dokonywał będzie odpowiedniego ewidencjonowania
przekazywanych przez poszczególne klasy uczestniczące w konkursie
pojemników.

4. Za każdy zapełniony zużytymi bateriami i akumulatorami pojemnik,
(około 20 kg), nauczyciel opiekujący się klasą otrzyma artykuły papiernicze
do wykorzystania na potrzeby edukacyjne klasy (o wartości 10 zł).
5. Artykuły papiernicze nie mają charakteru odpłatności za usługę, a jedynie
stanowią element motywacyjny, przekazywany jako darowizna na cele
edukacji ekologicznej. Artykułów papierniczych nie można wymienić
na pieniądze.
6. Na koniec okresu prowadzenia konkursu ekologicznego – klasa oraz
Szkoła, która zbierze najwięcej zużytych baterii i akumulatorów otrzyma
dodatkowe Wyróżnienie.
IV. Okres organizacji konkursu ekologicznego:
1. Okresem organizacyjnym Konkursu ekologicznego jest rok szkolny
............../.............. .
2. Pobrane przez klasy a niewykorzystane pojemniki na zużyte baterie i
akumulatory należy przekazać do wyznaczonego przez Organizatora
miejsca gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów.
Organizatorzy Konkursu ekologicznego:
Polska Korporacja Recyklingu Spółka z o.o. w Lublinie
Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E w Warszawie
…………………………………………………………………………..

