
UMOWA NR UM/BW/2018/�    

W sprawie pośredniczenia przy organizowaniu zbierania, przetwarzania, 
recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów 

zawarta w Warszawie, dnia ��������. 2018, pomiędzy:  

��������.  z siedzibą w ������, ul. �������� , zarejestrowanej w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
��������.., REGON: ��������. 

reprezentowaną przez:  
- Michał Łaciński  

 

a 

Organizacją odzysku działającą pod firmą INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z 
siedzibą w Warszawa 02-952, ul. Wiertnicza 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000266658, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5213409980, REGON: 
140718909 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000,00 złotych, reprezentowana przez: 
 
- Agata Ryś Kierownik ds. Sprzedaży (pełnomocnictwo z dnia 2 

marca 2016 r.) 

zwaną dalej „Organizacją”. 

Zwane dalej osobno: Stroną, zaś łącznie Stronami, o następującej treści: 

 
§ 1. 

Oświadczenia Przedsiębiorcy 

1. Przedsiębiorca oświadcza, że wprowadza do obrotu baterie i akumulatory  określone w  ustawie 
 
z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, (Dz. U. z 2009 r. nr 79, poz. 666 ze zm.) 
zwanej dalej „Ustawą”, których rodzaj i planowana ilość zostały określone w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, z wprowadzeniem, których związany jest ustawowy 
obowiązek Przedsiębiorcy zapewnienia poziomów zbierania, stosownie do wielkości określanych 
na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy. 

2. Przedsiębiorca oświadcza, że nie wprowadza do obrotu baterii lub akumulatorów objętych 
zakazem określonym w art. 10 Ustawy. 

§ 2. 
Oświadczenie Organizacji 

Organizacja oświadcza, że została utworzona zgodnie z prawem, a ponadto, że zgodnie 
z Ustawą prowadzi działalność związaną z organizowaniem zbierania, przetwarzania, recyklingu i 
unieszkodliwiania zużytych baterii lub akumulatorów, a także działalność polegającą na edukacji 
ekologicznej i jest uprawniona do pośredniczenia w zakresie realizacji powyższych obowiązków 
ciążących na Przedsiębiorcy. Ponadto Organizacja oświadcza, że posiada wdrożony system 
zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z 
normą ISO 14001, stosownie do obowiązku określonego w art. 28 Ustawy. 

  § 3. 
Obowiązki Organizacji 

1. Na podstawie art. 28 ust. 1  Ustawy Przedsiębiorca upoważnia i zobowiązuje Organizację do 
pośredniczenia w wykonywaniu ciążących na nim obowiązków stosownie do art. 27, 32 ust. 1, 33 
ust. 1, 34 ust. 2, 35 ust. 1 , 36 ust. 1 i 4, 37 oraz 41 ust. 3 Ustawy, w zakresie określonym w 
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Umowie, a Organizacja niniejszym zobowiązuje się do wykonania tych obowiązków w 
imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniami określonymi w Umowie.  Pełnomocnictwo dla 
Organizacji do działania w imieniu Przedsiębiorcy stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W 
przypadku, gdy wymagane będzie pełnomocnictwo dla pracownika Organizacji Przedsiębiorca 
zobowiązuje się do  jego udzielenia, przy czym Organizacja ponosi odpowiedzialność za jego 
działanie lub zaniechanie. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone na podstawie Umowy wygasają z 
dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Ponadto pełnomocnictwo może być wypowiedziane 
przez Przedsiębiorcę w każdym czasie. 

2.  Na podstawie Umowy Organizacja zobowiązuje się do: 

1) zorganizowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi 
akumulatorami – zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy, 

2) zawierania w imieniu Przedsiębiorcy umów w formie pisemnej ze zbierającymi zużyte baterie 
lub zużyte akumulatory, dotyczących zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych 
akumulatorów przenośnych – zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy, 

3)  wykonywania innych działań na rzecz osiągnięcia, przez Przedsiębiorcę, poziomów 
zbierania baterii lub akumulatorów przenośnych, w wysokości określonej przepisami prawa, 

4) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa w imieniu Przedsiębiorcy, w 
terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, 
rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i 
akumulatorów – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy, 

5) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa w imieniu Przedsiębiorcy, w 
terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, 
rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów 
zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory 
oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub 
zużyte akumulatory przenośne – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy, 

6) zawierania, w imieniu Przedsiębiorcy, umów w formie pisemnej z prowadzącymi zakłady 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – zgodnie z art. 36 ust.1 Ustawy, 

7) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa w imieniu Przedsiębiorcy, w 
terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi Przedsiębiorca ma zawartą umowę – 
zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, 

8) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w imieniu Przedsiębiorcy    
wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne, w terminie do dnia 15 
marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania 
o wysokości należnej opłaty produktowej – zgodnie z art. 41 ust. 3 Ustawy, 

9) prowadzenia działań edukacyjnych (publiczne kampanie edukacyjne), finansowanych  przez 
Przedsiębiorcę, - zgodnie z art. 37 ust. 1 - 4 Ustawy. 

10) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w imieniu Przedsiębiorcy    
wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne, w terminie do dnia 15 
marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania 
o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne – zgodnie z art. 
37 ust. 6 Ustawy 

 
3. Organizacja jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej 

przez Przedsiębiorcę zarówno w trakcie niniejszej Umowy, jak również po jej rozwiązaniu. 
Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy 
oraz przypadków, w których przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy. 

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

5. Zmiana wysokości stawek stanowiących podstawę naliczania wynagrodzenia Organizacji dokonuje 
się w formie aneksu do niniejszej Umowy. Oświadczenie o akceptacji nowych stawek, 
Przedsiębiorca składa Organizacji w terminie 15 dni od dnia doręczenia powiadomienia, a 
Organizacja w terminie 5 dni od otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy przedstawia projekt 
aneksu do Umowy. 

6. Jeżeli Przedsiębiorca nie złoży Organizacji oświadczenia w terminie, o którym mowa 
w ustępie poprzedzającym, uznaje się, iż wyraził on zgodę na nowe stawki. 

7. W przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów prawa, mających wpływ na wysokość stawek, 
Organizacja ma prawo dokonać zmiany stawek w okresie trwania roku rozliczeniowego, z 
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zastrzeżeniem, że zmiana wymaga wykazania przez Organizację zasadności zmiany oraz jej 
udokumentowania. Przedsiębiorca ma prawo odmowy akceptacji nowych stawek, co skutkuje 
rozwiązaniem Umowy ze skutkiem na koniec bieżącego roku rozliczeniowego. 

8. Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków określonych w Umowie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego. W razie 
naruszenia przez Organizację jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą Umową czego 
skutkiem będzie poniesienie przez Przedsiębiorcę jakichkolwiek kosztów, w tym konieczności 
zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub kar czy kosztów zastępstwa procesowego, Organizacja 
zobowiązuje się pokryć takie koszty. 

 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizacji rocznego wynagrodzenia, którego 
wysokość netto obliczono zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

2. Do kwoty wynagrodzenia dolicza się przepisaną prawem stawkę podatku od towarów i usług. 
3. Podstawą wystawienia faktury za dany rok są dane określone w Załączniku nr 1do Umowy, przy 

czym ich zmiana jest dopuszczalna poprzez zgłoszenie aktualizujące, które winno być 
dostarczone do dnia 30 listopada roku rozliczeniowego i odzwierciedlać szacowane przez 
Przedsiębiorcę ilości i rodzaje baterii i akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu od 1 
stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Niedostarczenie Organizacji zgłoszenia 
aktualizacyjnego w terminie określonym w niniejszym paragrafie uznaje się za brak zmian danych 
wynikających z Załącznika nr 1 do umowy. 

4. Organizacja wystawia Przedsiębiorcy fakturę za każdy rok rozliczeniowy trwania umowy do 30 
listopada roku rozliczeniowego na podstawie otrzymanego zgłoszenia aktualizacyjnego (o którym 
mowa w § 4 ust 3). W przypadku braku zgłoszenia aktualizacyjnego faktura zostanie wystawiona 
na podstawie Załącznika nr 1 do umowy. 

5. Uiszczenie wynagrodzenia następuje przelewem na podany na fakturze rachunek bankowy 
Organizacji w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku Przedsiębiorcy. 

6. Zwiększenie ilości baterii i akumulatorów wprowadzanych przez Przedsiębiorcę na rynek ponad 
ilości zadeklarowane w Załączniku nr 1 do Umowy i objęcie ich niniejszą Umową wymaga zmiany 
niniejszej Umowy poprzez zmianę Załącznika nr 1, przy czym zmiany ilości baterii i akumulatorów 
wprowadzanych na rynek do 10 % w stosunku do dotychczasowego Załącznika nr 1 nie stanowią 
zmiany Umowy.  

7. Za zgodą Organizacji, Przedsiębiorca może najpóźniej 7 dni po zakończeniu roku 
rozliczeniowego dostarczyć dane aktualizacyjne obejmujące dodatkowe ilości baterii lub 
akumulatorów wprowadzonych przez Przedsiębiorcę do obrotu w tym roku rozliczeniowym. Dane 
te stanowić będą podstawę do wystawienia przez Organizację stosownej faktury korygującej. 

8. Przedsiębiorca oświadcza, że Umową powierzył Organizacji wykonywanie określonych w niej 
obowiązków w całości oraz na zasadzie wyłączności zastrzeżonej na rzecz Organizacji tj. że w 
okresie obowiązywania Umowy obowiązków w niej wskazanych nie powierzy w jakiejkolwiek 
części innej organizacji odzysku ani też nie będzie ich wykonywał osobiście lub za pośrednictwem 
osób trzecich. Organizacja może wyrazić zgodę na wyłączenie uzgodnionych rodzajów baterii lub 
akumulatorów z powyższej klauzuli. 

9. Rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszym rokiem rozliczeniowym jest 
okres od zawarcia Umowy do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.  

§ 5. 
Obowiązki Przedsiębiorcy 

1. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić Organizacji wszelkie żądane przez nią 
informacje niezbędne do wykonania przez Organizację obowiązków wynikających z Ustawy i 
Umowy, których Organizacja nie jest w stanie uzyskać z innych źródeł. 

2. W przypadku dokonania zmian w danych objętych Umową Przedsiębiorca zobowiązuje się 
powiadomić Organizację w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany.  

 
 
 
 
§6. 
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Okres obowiązywania i tryb rozwiązania Umowy 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od 1 styczeń 2018 roku z  
tym, że obowiązki Organizacji, o których mowa w par. 3 powstają najwcześniej z chwilą podpisania 
umowy.  

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę do ostatniego dnia miesiąca: wrzesień każdego roku 
składając pisemne oświadczenie drugiej stronie. W razie wypowiedzenia Umowa rozwiązuje się z 
dniem 31 grudnia danego roku przy czym Organizacja jest zobowiązana do wykonania obowiązku 
sprawozdawczego do dnia 15 marca roku następnego po roku w którym dokonano wypowiedzenia. 

3. Organizacja może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminów i okresów wypowiedzenia 
określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli Przedsiębiorca rażąco narusza postanowienia Umowy, 
a w szczególności nie podaje żądanych przez Organizację danych koniecznych do wykonania 
obowiązków wynikających z Umowy, pomimo co najmniej dwukrotnego żądania albo zalega 
Organizacji z uiszczeniem wynagrodzenia pomimo otrzymania wezwania do uregulowania 
zaległości. W takim wypadku Umowa rozwiązuje się z chwilą dojścia do Przedsiębiorcy 
oświadczenia o wypowiedzeniu na niniejszej podstawie.  

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

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli właściwe przepisy przewidują inne wartości aniżeli określone w Umowie i jej załącznikach, 
co w szczególności dotyczy przewidzianych na konkretny rok obligatoryjnych poziomów zbierania,  
itp., Strony zgodnie oświadczają, że wartości określone w tych przepisach zastępują wartości 
określone w Umowie i jej załącznikach. W szczególności zmiany takie nie wymagają zmiany 
Umowy ani zmiany treści jej załączników. Organizacja ma obowiązek, na piśmie powiadomić 
Przedsiębiorcę o zmianie takich przepisów i zamiarze stosowania w ramach Umowy tych innych 
wartości, określając je jednocześnie. 

2. Zmiany Umowy, z zastrzeżeniem przypadku określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do Umowy stosuje się przepisy polskiego prawa. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Za Przedsiębiorcę      Za Organizację 

 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1.  A. Spis rodzajów i ilości baterii oraz akumulatorów. 
     B. Zasady obliczania wynagrodzenia. 
2.  Pełnomocnictwo. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr UM/BW/2018/�  z dnia  �����.2018 r. 

Warszawa, ����� 2018 r. 

 
        

PEŁNOMOCNICTWO 

 

�������..  z siedzibą w ���. (kod pocztowy: �����), ul. ������� , 
zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NIP): �������, REGON: ������., zwanym dalej „Przedsiębiorcą”, 

niniejszym udzielamy pełnomocnictwa 

Spółce INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawa (kod 
pocztowy: 02-952), ul. Wiertnicza 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000266658, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5213409980, REGON: 140718909  

do dokonywania czynności prawnych oraz faktycznych przy organizowaniu zbierania, przetwarzania, 
recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów wprowadzanych do obrotu 
przez Przedsiębiorcę, a w szczególności do: 

1) zorganizowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi 
akumulatorami - art. 27 ust. 1 Ustawy 

2) zorganizowania odbioru, zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów 
samochodowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych 
(z wyjątkiem baterii kwasowo-ołowiowych i akumulatorów kwasowo-ołowiowych - art. 31ust. 1 
Ustawy 

3) zorganizowania odbioru, baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów 
samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowo kwasowo-ołowiowych lub 
akumulatorów przemysłowo kwasowo-ołowiowych, od użytkownika końcowego, sprzedawcy 
detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu. - 
art. 31 ust. 2 Ustawy 

4) zawierania w imieniu Przedsiębiorcy umów ze zbierającymi zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory, dotyczących zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów 
przenośnych. – zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy 

5) innych działań na rzecz osiągnięcia, przez Przedsiębiorcę, poziomów zbierania baterii lub 
akumulatorów przenośnych, w wysokości określonej przepisami prawa, 

6) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku 
następnego, rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu 
baterii i akumulatorów - art. 34 ust. 2 Ustawy 

7) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku 
następnego, rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem 
punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie 
przenośne lub zużyte akumulatory przenośne. - art. 35 ust. 1 Ustawy 

8) zawierania, w imieniu Przedsiębiorcy, umów w formie pisemnej z prowadzącymi zakłady 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - art. 36 ust. 1 Ustawy 

9) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca 
każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z 
których prowadzącymi Przedsiębiorca ma zawartą umowę - art. 36 ust. 4 Ustawy 

10) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w imieniu wprowadzającego baterie 
przenośne lub akumulatory przenośne, w terminie do dnia 15 marca roku następnego 
rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej - art. 41 ust. 3 Ustawy 

11) prowadzenia działań edukacyjnych (publiczne kampanie edukacyjne) - art. 37 ust. 1 - 6 
Ustawy 
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12) sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w imieniu Przedsiębiorcy 
wprowadzającego baterie i akumulatory, w terminie do dnia 15 marca roku następnego, 
rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 
edukacyjne – art.37 ust. 6 Ustawy. 

 

 

Pełnomocnik jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom. 

Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. 

W imieniu Przedsiębiorcy: 

 

 

_______________________  

(podpis, imienna pieczątka) 

 

 
W imieniu Organizacji pełnomocnictwo przyjmuję: 
 
 
 
 

_______________________  

(podpis, imienna pieczątka) 
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