REGULAMIN PROGRAMU „POLSKA STOLICA RECYKLINGU”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie prowadzonym pod
nazwą „Polska Stolica Recyklingu” (dalej również „Program”) w okresie od dnia 07.06.2022 r. do dnia
16.01.2023 r. („Czas trwania Programu”).
2. Organizatorem programu prowadzonego pod nazwą „Polska Stolica Recyklingu” jest „Fundacja
Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000384339, NIP 6572885362, REGON 260468090.
3. Partnerem Programu jest MB Recycling.
4. Program skierowany jest do gminy, w tym gmin o statusie miast, które są stronami aktualnie
obowiązującej umowy zwartej w ramach projektu „Elektryczne Śmieci”, gdzie obok gminy stronami są
Organizator Programu oraz Spółka działająca pod nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa.
5. Obsługą Programu w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu eklektycznego oraz
elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, a także zużytych przenośnych baterii i
przenośnych akumulatorów, zebranych w czasie trwania Programu zajmuje się Spółka działająca pod
nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami spółka komandytowa.
6. Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej: Regulamin) i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
8. Regulamin

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

Organizatora

Programu

www.polskastolicarecyklingu.pl.
9. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnicy jak i podmioty wspierające Uczestników Programu
akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Programu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator Programu.
11. Czas trwania Programu: 07.06.2022 r. do dnia 16.01.2023 r.
12. Zgłoszenie gminy do udziału w Programie od 07.06.2022 r. do 30.09.2022 r.
13. Program nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
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§ 2. CELE PROGRAMU I PRZEDMIOT PROGRAMU
1. Celem programu prowadzonego pod nazwą „Polska Stolica Recyklingu” jest wzrost świadomości
ekologicznej mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie „Elektryczne Śmieci” poprzez:
a) propagowanie wiedzy na temat konieczności właściwej segregacji zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, (dalej zwane również elektrycznymi śmieciami), a także bateriami przenośnymi oraz
przenośnymi akumulatorami,
b) propagowanie wiedzy na temat niebezpiecznych substancji zawartych w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, oraz bateriach, a także akumulatorach,
c) propagowanie idei recyklingu,
d) propagowanie wiedzy na temat możliwości segregacji,
d) rozpowszechnianie wiedzy na temat projektu „Elektryczne Śmieci”,
e) kształtowanie kreatywności i promowanie rywalizacji opartej na zasadach fair-play.
2. Przedmiotem Programu jest zebranie jak największej masy zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września
2015 r. oraz zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych w rozumieniu ustawy o bateriach i
akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w czasie trwania Programu w następujących kanałach:
a) czerwonych pojemnikach rozstawionych na terenie gminy będącej Uczestnikiem Programu zgodnie
postanowieniami aktualnie obowiązującej umowy zawartej w ramach projektu „Elektryczne Śmieci”,
b) zbiórek elektrycznych śmieci oraz przenośnych baterii i przenośnych akumulatorów podczas
organizowanych przez gminę, będącą Uczestnikiem, wydarzeń propagujących postawy proekologiczne,
w tym eko - pikników przy współudziale Organizatora Programu, który będzie obsługiwał te wydarzenia,
zgodnie z uprzednio dokonanymi ustaleniami pomiędzy Organizatorem Programu, a gminą będącą
Uczestnikiem Programu,
c) odbiorów bezpośrednich ww. odpadów z domów mieszkańców realizowanych przez Spółkę działająca
pod nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami spółka komandytowa zgodnie z komunikatami gminy będącej Uczestnikiem skierowanej do
mieszkańców gminy o możliwości przekazania ww. odpadów w terminie przypadającym w czasie
trwania Programu,
d) zbiórek elektrycznych śmieci oraz przenośnych baterii i przenośnych akumulatorów organizowanych
przez placówki oświaty znajdujące się na terenie gminy będącej Uczestnikiem Programu, które
przystąpią do Programu w celu wsparcia gminy będącej Uczestnikiem, w tym spełnią niezbędne
warunki określone w niniejszym Regulaminie.
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§ 3. UCZESTNICY PROGRAMU
1. Program adresowany jest do gminy, w tym gmin o statusie miast, które są stronami aktualnie
obowiązującej umowy zawartej w ramach projektu „Elektryczne Śmieci”, gdzie obok gminy stronami
są Organizator Programu oraz Spółka działająca pod nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa.
2. Warunkiem udziału w Programie jest łączne dokonanie następujących czynności przez gminę:
a) złożenie przez gminę za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:
program@polskastolicarecyklingu.pl oświadczenia, które stanowi załącznik nr 4 niniejszego
Regulaminu o udziale w Programie.
b) przesłanie na adres e-mail: program@polskastolicarecyklingu.pl

listę placówek oświaty do

których został przesłany przez gminę komunikat o Programie i możliwości wsparcia gminy w
Programie.
3. Gmina przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, iż w Programie jako podmioty wspierające
gminę mogą wziąć jedynie placówki oświaty, działające na jej terenie, które zostały przez gminę
wskazane na liście przesłanej Organizatorowi, a także które spełniły warunki określone niniejszym
Regulaminem.
§ 4. PODMIOTY WSPIERAJĄCE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ORAZ ZADANIE
1. Placówka oświaty biorąca udział w Programie jest świadoma okoliczności, że to Organizator Programu
wskazuje Odbiorcę zebranych przez placówkę odpadów, o których mowa w Regulaminie będącego stroną
umowy, który będzie odbierał od placówek oświaty biorących udział w Programie zebrany w ramach
Programu odpad. Odbiorcą jest Spółka działająca pod nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa.
2. Warunkiem udziału w Programie jako Podmiot wpierający Uczestnika Programu jest łączne dokonanie
następujących czynności przez placówkę oświaty w czasie trwania Programu:
a) wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.polskastolicarecyklingu.pl,
przesłanie na adres e-mail: program@polskastolicarecyklingu.pl dwóch egzemplarzy podpisanych
przez placówkę oświaty (osoby uprawnione) umów na odbiór zużytych przenośnych baterii i
przenośnych akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z
gospodarstw domowych (Program Polska Stolica Recyklingu), oraz odesłanie oryginału podpisanych
ww. umów na adres: Fundacja Odzyskaj Środowisko, ul. Źródlana 116 Podzamcze, 26-065 Piekoszów,
b) posiadanie miejsca, w którym jest możliwe bezpieczne, bez nieuprawionego dostępu osób trzecich,
składowanie zebranego w ramach Programu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a także
baterii i akumulatorów przenośnych.
3. Wzór umowy na odbiór zużytych przenośnych baterii i przenośnych akumulatorów oraz zużytego sprzętu
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elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych jest dostępny do pobrania na
stronie internetowej www.polskastolicarecyklingu.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zadaniem Podmiotów wspierających Uczestników, które spełnią warunki określone w niniejszym
Regulaminie jest:
a) przedstawienie w sposób interesujący i kreatywny zagadnieniaprawidłowej segregacji
elektrycznych śmieci oraz baterii z wykorzystaniem czerwonego pojemnika, oraz nazwy
Organizatora Programu i Uczestnika Programu tj. gminy, poprzez fotorelację udostępnioną na
stronie www.polskastolicarecyklingu.pl stanowiącą max 5 zdjęć w formacie JPG/PNG, max 2 MB.
b) uzyskanie jak największej liczby punktów za zebrane elektrośmieci oraz przenośne baterie i
przenośne akumulatory określonych w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 2 Regulaminu podczas
zbiórki organizowanej przez placówki oświaty w czasie trwania Programu, gdzie podmiotem
odbierającym ww. odpad jest Spółka działająca pod nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa.
5. Placówkę oświatową powinien reprezentować Koordynator w osobie nauczyciela/opiekuna danej placówki
oświaty.
6. Placówka Oświaty będąca Podmiotem wspierającym Uczestnika Programu przyjmuje do wiadomości i
akceptuje okoliczność, iż zbiórka elektrycznych śmieci, a także zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na klasyfikację zarówno samej placówki oświaty jak i
gminy będącej Uczestnikiem.
7. Do Programu można zgłaszać jedynie prace w postaci fotorelacji, które są wynikiem oryginalnej
samodzielnej twórczości, które nie będą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
obrażających uczucia innych osób, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, ponadto nie były uprzednio publicznie rozpowszechnione lub
udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.
8. Placówka oświaty przystępująca do Programu przyjmuje do wiadomości, iż spełnienie warunków
określonych w ust. 3 powyżej, w tym nadesłanie podpisanej umowy jest równoznacznym potwierdzeniem
uczestnictwa w Programie, akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikowanie danych
placówki oświaty na stronie internetowej Programu w tym Organizatora Programu, a także we wszelkich
materiałach tworzonych przez Organizatora Programu w ramach Programu i w związku z nim.
9. Placówki Oświaty biorące udział w Programie przyjmują do wiadomości, iż warunkiem organizowania
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów, o których mowa w
Regulaminie jest otrzymanie od Spółki działającej pod nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa bądź Organizatora
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Programu egzemplarza uprzednio podpisanej przez placówkę oświaty umowy z podpisem upoważnionego
przedstawiciela Spółki działającej pod nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa.

§ 5. ZASADY ORGANIZOWANIA ZBIÓREK PRZEZ PODMIOTY WSPIERAJĄCE UCZESTNIKÓW
PROGRAMU
1. Podmiot wspierający Uczestnika Programu jest zobowiązany organizować zbiórki odpadów objętych
Regulaminem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami przedmiotowego
Regulaminu oraz Umowy, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu. Jednocześnie Podmiot wspierający
Uczestnika Programu jest zobowiązany w bezpieczny sposób składować zebrane odpady tak, aby
uniemożliwić do nich dostęp nieuprawnionym osobom trzecim.
2. Podmiot wspierający Uczestnika Programu przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest zmienianie
stanu i/lub właściwości w szczególności poprzez rozmontowanie zebranego w ramach
organizowanych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, a także
akumulatorów.
3. W czasie trwania Programu, Podmioty wspierające Uczestników Programu mogą organizować
jednodniowe bądź kilkudniowe lub kilkunastodniowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, baterii, a także akumulatorów określonych w Regulaminie.
4. Podmiot wspierający Uczestnika Programu przyjmuje do wiadomości, że przed zorganizowaniem
zbiórki baterii winien uzyskać od Spółki działającej pod firmą MB Recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa pojemniki na
zużyte baterie, które zostaną przekazane bezpłatnie.
5. Zebrany przez Podmiot wspierający Uczestnika Programu odpad w ramach zorganizowanej przez
niego zbiórki będzie przekazywany i odbierany nieodpłatnie wyłącznie przez Spółkę działającą pod
nazwą MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami spółka komandytowa, z którym ten podmiot posiada zawartą umowę.
6. Podmiot wspierający Uczestnika Programu oraz MB Recycling spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa ustalają
indywidualnie termin i godzinę odbioru zebranych odpadów objętych umową, w tym zasady i sposób
przeprowadzenia zbiórki, zgodnie z obowiązującą strony umową.
7. Podmiot wspierający Uczestnika Programu przyjmuje do wiadomości, że zgłoszenie odbioru odpadów
nie jest jednoznaczne z zakończeniem Programu. Podmiot wspierający Uczestnika Programu może
przekazywać MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami spółka komandytowa, z którym posiada zawartą umowę zebrany odpad kilkakrotnie w
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czasie trwania Programu.
8. Podmiot wspierający Uczestnika Programu przyjmuje do wiadomości, że przekazanie MB Recycling
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka
komandytowa zebranego odpadu musi być potwierdzone dokumentem podpisanym zarówno przez
Podmiot wspierający Uczestnika Programu (umocowanego przedstawiciela Podmiotu wspierającego
Uczestnika Programu) oraz uprawnionego przedstawiciela reprezentującego MB Recycling spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa.
Dokumentem potwierdzającym odbiór odpadu jest Protokół Przekazania.

§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PODMIOTOM WSPIERAJĄCYM UCZESTNIKÓW PROGRAMU
ZA ZEBRANY ODPAD OBJĘTY REGULAMINEM
1. Punkty przyznawane są Podmiotom wspierającym Uczestnika Programu przez Organizatora Programu
według załącznika nr 2 Regulaminu.
2. Ilość zebranych punktów oblicza się mnożąc ilość sztuk w każdej kategorii przez ilość punktów
przypisanych do danej kategorii, a następnie sumując iloczyny wszystkich kategorii.
3. Punkty zebrane przez Podmiot wspierający Uczestnika Programu są widoczne po zalogowaniu na stronie
www.polskastolicarecyklingu.pl
4. Podstawę do naliczenia punktów Podmiotowi wspierającemu Uczestnika Programu za zebrany przez niego
odpad są dane zwarte w Protokole przekazania, o którym mowa § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
§ 7. NAGRODY
1. Fundatorem nagród jest Organizator Programu tj. „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w
Bogumiłowie przy ul. Nowej 2.
2. Fundacja Odzyskaj Środowisko, przyzna następujące Nagrody:
a) dla Uczestników Programu tj. gmin:
− tytuł: Polska Stolica Recyklingu dla gminy, która uzyskała największy wskaźnik zebranego odpadu
objętego Regulaminem wyrażonego w kilogramach na jednego mieszkańca,
− 1 sadzonkę drzewa dla każdego Uczestnika tj. gminy niezależnie od wyniku Programu, za każde 100 kg
zebranych elektrycznych śmieci (niezależnie od kanału zbiórki, przy czym w ramach kanałów
określonych w Regulaminie) w czasie trwania Programu,
b) dla Podmiotów wspierających Uczestników Programu tj. placówek oświaty:
− kwota w wysokości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla placówki oświaty, która zdobyła
największą liczbę punktów w ramach Programu.
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§ 8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W celu wyboru zwycięzcy spośród Uczestników Programu jak i Podmiotów wpierających Uczestników
Programu, Organizator Programu powoła Komisję Programową, w liczbie 3 osób, w skład której wejdą
pracownicy i/lub współpracownicy Organizatora Programu.
2.

Komisja Programowa określa zwycięzcę spośród Uczestników Programu na podstawie danych MB
Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka
komandytowa dotyczących masy zebranego odpadu w czasie trwania Programu, gdzie zwycięzcą
zostanie gmina, która zebrała w czasie trwania Programu największą masę odpadu objętego
Regulaminem (niezależnie od kanału jego pozyskania, przy czym w ramach kanałów objętych
Regulaminem) wyrażonego w kilogramach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Liczba mieszkańców
danej gminy stanowiąca podstawę obliczania ww. wartości zostanie określona na podstawie danych
Głównego Urzędu Statycznego z dnia 31 grudnia 2021 r.

3.

Komisja Programowa określa zwycięzcę spośród Podmiotów wspierających Uczestników Programu
poprzez sumowanie punktów uzyskanych z tytułu zrealizowanej zbiórki względnie zbiórek. Zwycięzcą
zostaje Podmiot wspierający Uczestnika Programu, który uzyskał największą liczbę punktów.

4. Z rozstrzygnięcia Programu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji
Programowej.
5. Wyniki Programu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.polskastolicarecyklingu.pl w dniu
15.02.2023 r.
6.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego finału dnia 15.02.2023 r.

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Administratorem danych podanych przez Koordynatora danej placówki oświaty jak i gmin, jest Fundacja
działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384339, NIP 6572885362, REGON
260468090.
2. Dane osobowe podane przez Koordynatorów jak i gminy, będą przetwarzane w celu organizacji,
przeprowadzenia i promocji Programu, a także publikacji informacji o laureatach Programu na stronie
internetowej Organizatora Programu w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej
przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja
2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
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3. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. l lit. a) na potrzeby
organizacji i przeprowadzenia Programu oraz opublikowania informacji o Laureatach Programu.
4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym
jest umożliwienie Uczestnikom Programu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Programu,
opublikowanie informacji o Laureatach i archiwizację dokumentów.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do
żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte na
przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Programu, powiadomienia laureatów o wynikach Programu i przyznaniu nagród oraz
przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością statutową.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z Programem, ma prawo w
każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej
zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Programu w sposób zautomatyzowany.
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu oraz po jej zakończeniu w okresie
niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń.
§ 11. Postanowienia końcowe
7. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, których nie otrzyma z powodów
niezależnych np. błędnego wpisania adresu e-mail.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Programu wymienionych w załączniku nr 3
Regulaminu w sytuacji, gdy jego przeprowadzenie w terminie będzie niemożliwe albo nadmiernie
utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i
zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu Programu zostanie niezwłocznie
ogłoszona na stronie www.polskastolicarecyklingu.pl.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2022 r.
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10. Załączniki do umowy stanowią:
• Załącznik nr 1- wzór umowy
• Załącznik nr 2- tabela z punktacją
• Załącznik nr 3- harmonogram
• Załącznik nr 4- oświadczenie
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Załącznik nr 1
UMOWA NA ODBIÓR ZUŻYTYCH PRZENOŚNYCH BATERII I PRZENOŚNYCH AKUMULATORÓW
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z
GOSPODARSTW DOMOWYCH
zawarta w dniu ……………. r. w ………………., pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 26-065 Piekoszów, Micigózd, ul. Wrzosowa 60, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach
pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130, BDO 000007296, reprezentowana
przez: Pełnomocnik Zarządu Robert Magolon
zwaną dalej Zleceniobiorcą,
łącznie zwanymi Stronami,
Zważywszy, że:
1. Zleceniodawca jest zainteresowany podnoszeniem świadomości swoich uczniów w zakresie ochrony
środowiska, w tym właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
pochodzącym z gospodarstw domowych, a także z przenośnymi bateriami i przenośnymi
akumulatorami, w szczególności poprzez organizowanie cyklicznych zbiórek, które zapewniają
właściwą segregację ww. odpadów,
2. Zbieranie ww. odpadów przez Zleceniodawcę zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. wymaga od Zleceniodawcy posiadania zawartej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie
powołanych odpadów,
3. Zleceniobiorca prowadzi działalności gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, gdzie na
podstawie stosownych zezwoleń m.in. zbiera odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym oraz zużytych baterii i akumulatorów w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
bateriach i akumulatorach,
Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:
§ 1.
1. W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy usługi polegające na nieodpłatnym
odbiorze i zagospodarowaniu odpadu w postaci:
a) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, pochodzącego z gospodarstw domowych w
szczególności małego i dużego AGD, sprzętu RTV, laptopów, telefonów komórkowych- oraz
b) zużytych baterii przenośnych i przenośnych akumulatorów w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
r. o bateriach i akumulatorach.
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2. Zleceniobiorca oświadcza, że niniejszej zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się wykonać usługi objęte
niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy w przypadku zbiórki baterii i
akumulatorów przenośnych pojemniki na zużyte baterie przenośne oraz przenośnie akumulatory.
4. Zleceniodawca oświadcza, że jest świadomy obowiązków w zakresie zasad zbierania odpadów, w tym
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także zużytych baterii przenośnych i przenośnych
akumulatorów wskazanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Ponadto
Zleceniodawca, oświadcza, iż zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania przepisów w zakresie
zbierania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
§ 2.
1. Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca każdorazowo będzie zgłaszał Zleceniobiorcy z
odpowiednim wyprzedzeniem zamiar organizacji zbiórki, czasu jej trwania, formy, a także rodzaj odpadu,
będący przedmiotem zbiórki w celu ustalenia przez Strony optymalnych warunków przeprowadzenia
zbiórki. Potwierdzeniem dokonanych ustaleń dotyczących warunków przeprowadzonej zbiórki będzie
każdorazowo wiadomość Zleceniobiorcy przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Zleceniodawcy zawierająca dokonane przez Strony ustalenia.
2. Strony zgodnie potwierdzają, że udostępnione przez Zleceniobiorcę pojemniki/pojemnik stanowią wyłączną
własność Zleceniobiorcy i nie mogą być wykorzystane do innego przeznaczenia niż określone niniejszą
umową, w tym nie mogą zostać samowolnie przestawione przez Zleceniodawcę lub udostępnione osobom
trzecim.
§ 3.
1. Strony
zgodnie
postanawiają,
że
odbiór
odpadów
będzie
odbywał
……………………………………………………………………………………………………..(adres)

się

z

2. W przypadku, gdy organizowana przez Zleceniodawcę zbiórka odpadów nie będzie zbiórką jednodniową,
Zleceniodawca będzie informował Zleceniobiorcę o konieczności odbioru zebranego przez Zleceniodawcę
odpadu za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e–mail Zleceniobiorcy:
malwina.szwarc@elektrycznesmieci.pl Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierała
dane na temat szacunkowej ilości i rodzaju odpadów, a także liczby worków w przypadku udostępnienia
przez Zleceniobiorcę pojemników na zużyte baterie.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Za dni ustawowo wolne od pracy uznaje się święta
określone ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz soboty i niedziele, a w
przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest
także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do współpracy ze Zleceniobiorcą w zakresie odbioru odpadów, w
szczególności zobowiązuje się do udostępnienia miejsc/pomieszczeń w których znajdują się zebrane przez
Zleceniodawcę odpady.
5. Strony zgodnie postanawiają, że ostateczną wagę odebranych odpadów określa urządzenie pomiarowe
znajdujące się na terenie zakładu Zleceniobiorcy.
§ 4.
1. Strony ustalają, że podczas realizacji umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się
wzajemnie o wszystkich okolicznościach, mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie postanowień
niniejszej umowy.
2. Strony wyznaczają koordynatorów do utrzymywania bezpośrednich kontaktów. Koordynatorami są:
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a) ze
strony
Zleceniodawcy:………………………………………………………………..……..,adres
email:……………………………..………………….,tel. …………………………………………………
b) ze strony Zleceniobiorcy Malwina Szwarc adres email: malwina.szwarc@elektrycznesmieci.pl, tel.
518 934 800
3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 2 powyżej, za uprzednim pisemnym
powiadomieniem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieniem drugiej Strony z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Taka zmiana nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 5.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ………..…..do dnia……………………..
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień niniejszej
umowy, druga Strona może rozwiązać powołaną umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przy czym
rozwiązanie umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszy jest możliwe jedynie wyłącznie po
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 10 dni wyznaczonego drugiej Stronie w pisemnym
wezwaniu pod rygorem nieważności do zaprzestania naruszeń postanowień przedmiotowej umowy.
3. W przypadku gdy Zleceniobiorca udostępnił Zleceniodawcy pojemniki przeznaczone do selektywnej
zbiorki odpadów, Zleceniodawca w terminie do 5 dni od dnia wygaśnięcia bądź rozwiązania niniejszej
umowy, jest zobowiązany do przygotowania do zwrotu dostarczonych przez Zleceniobiorcę pojemników,
w tym umożliwiania ich odbioru przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca jest zobowiązany w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim poinformować Zleceniobiorcę z pośrednictwem poczty elektronicznej, o
przygotowaniu do zwrotu pojemników.
4. Przygotowane do zwrotu pojemniki wraz ze znajdującym się tam odpadem, Zleceniobiorca zobowiązuje
się
odebrać
z
następującej
lokalizacji
Zleceniodawcy
adres:.………..................................................................................................................................…..Strony
zgodnie potwierdzają, iż czynności zwrotu pojemników wraz ze znajdującym się tam odpadem zostanie
sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez umocowanych przedstawicieli Stron.
§ 6.
1. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym
(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, np. umowy cywilnoprawne), których dane osobowe będą
ujawniane drugiej Stronie umowy jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją
umowy, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony są obowiązane do zachowania treści niniejszej umowy jak i poszczególnych jej zapisów w tajemnicy
i do nieudostępniania ich osobom trzecim tj. osobom innym jak osoby przez nie zatrudnione w jakiejkolwiek
formie lub będące ich pełnomocnikami, bądź podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz kadrowe.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym oświadczenie o jej rozwiązaniu względnie wypowiedzeniu
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Przedmiotowa umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron, przy czym Strony poprzez podpisanie powołanej umowy potwierdzają otrzymanie swojego
egzemplarza.
................................................................
Zleceniodawca

................................................................
Zleceniobiorca
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Załącznik nr 2
Tabela 1

Rodzaje sprzętu

Punkty

Chłodziarki

Zamrażarki
Sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone
Sprzęt klimatyzacyjny

30 pkt./1 szt.

Sprzęt do osuszania
Pompy ciepła
Grzejniki elektryczne
Inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów
wymiany temperatury płyny inne niż woda - odpad niebezpieczny
zawierający freon

Odbiorniki telewizyjne - CRT, LCD, LED

7 pkt./ 1 szt.
Monitory - CRT, LCD, LED
Pralki
Suszarki do odzieży
Zmywarki
Kuchenki
Piekarniki elektryczne
Elektryczne płyty grzejne
Oprawy oświetleniowe
Urządzenia używane do dziania i tkania

15 pkt./1 szt.

Komputery wielkogabarytowe - mainframe
Drukarki wielkogabarytowe
Sprzęt kopiujący
Wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą
Wielkogabarytowe wyroby medyczne - odpad niebezpieczny
Wielkogabarytowe wyroby medyczne - odpad bezpieczny
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Wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli
Wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i
pieniądze
Panele fotowoltaiczne
Odkurzacze
Zamiatacze do dywanów
Urządzenia do szycia
Oprawy oświetleniowe
Kuchenki mikrofalowe
Sprzęt wentylujący
Żelazka
Tostery
Noże elektryczne
Czajniki elektryczne
Zegary i zegarki
Golarki elektryczne
Wagi
Urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała
Kalkulatory
Odbiorniki radiowe
Kamery wideo
Sprzęt wideo
Sprzęt hi-fi
Instrumenty muzyczne
Sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu
Elektryczne lub elektroniczne zabawki
Sprzęt sportowy

3 pkt./1 szt.

Komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd.
Czujniki dymu
Regulatory ciepła
Termostaty
Małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne
Małogabarytowe wyroby medyczne
Małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli
Małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty
Mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi
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Telefony komórkowe
Sprzęt oparty o działanie GPS
Kalkulatory kieszonkowe
Routery
Komputery osobiste
Drukarki
Telefony
UPS-y

5 pkt./1 szt.

Tonery

1 pkt./2 szt.

Baterie Li-ion

1 pkt./100 szt.
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Załącznik nr 3
Harmonogram
1. Okres trwania Programu od 07.06.2022 r. do 16.01.2023 r.
2. Zgłoszenie Gminy do udziału w Programie od 07.06.2022 r. do 30.09.2022 r.
3. Rejestracja placówek oświatowych na stronie www.polskastolicarecyklingu.pl wraz z podpisaniem
umowy od 15.06.2022 r. do 15.10.2022 r.
4. Dokumentacja w formie fotorelacji nie później niż do 25.10.2022 r.
5. Zbiórka ZSEE i baterii zorganizowanej przez placówkę oświatową do 30.11.2022 r.
6. Podsumowanie Programu od 01.12.2022 r. do 15.01. 2023 r.
7. Ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród nastąpi w dniu 15.02.2023 r. podczas uroczystego
finału.
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Załącznik nr 4

Oświadczenie O UDZIALE W PROGRAMIE „POLSKA STOLICA RECYKLINGU”
W odpowiedzi na ogłoszony przez Fundację Odzyskaj Środowisko z siedzibą w Bogumiłowie ul. Nowa 2, 97410
Kleszczów
Program
pod
nazwą
„Polska
Stolica
Recyklingu”,
miasto/gmina…………………………………………………………………………………………………………
oświadcza, że przystępuje do udziału w Programie.

…………………………………………………….
(podpis i pieczątka)
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