ZAŁĄCZNIK NR 2
Deklaracja przystąpienia/Porozumienie z Producentem
POROZUMIENIE NR …………
zawarte w dniu ………………. ………... r. w ……………………………..…….. pomiędzy:
Polskim Stowarzyszeniem Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych z siedzibą w
Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Toruniu _______ , reprezentowanym przez:
…………………………….
– Członka Zarządu
…………………………….
– Członka Zarządu
zwanym dalej „Stowarzyszeniem”
a
………………………………………. z siedzibą w ………………………………………..
ul.…………………..…………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy
…………………………………………………………………………………………...pod numerem
KRS ……………………………….., reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………...
2. …………………………………………..…………….
zwanym dalej „Producentem”
§1
Przedmiot porozumienia
Porozumienie określa zasady i tryb współpracy stron w ramach Programu realizowanego w oparciu o
Regulamin Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR” (zwany dalej “Regulaminem”). Regulamin stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
§2
Obowiązki stron
1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do realizacji Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
w sposób zapewniający jego maksymalną efektywność, przejrzystość i obiektywizm.
2. Producent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Podpisując niniejsze Porozumienie, Producent przystępuje do Programu oraz zobowiązuje się do
przestrzegania Regulaminu.
§3
Rozwiązanie Porozumienia
1. Porozumienie zawiera się na czas trwania Programu.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie z końcem miesiąca, z zachowaniem
formy pisemnej oraz miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym Producent po uprzednim
uregulowaniu wszelkich wynikających z Programu zobowiązań względem Stowarzyszenia.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez Stowarzyszenie ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku:
- niespełnienia przez Producenta wymogów określonych w Regulaminie;
- innego istotnego naruszenia przez Producenta zasad Programu określonych w
Regulaminie;
4. Jeżeli natura naruszenia umożliwia usunięcie jego skutków, rozwiązanie Umowy poprzedza
wezwanie Producenta do usunięcia skutków naruszenia – w takim wypadku umowa zostaje
rozwiązania po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie skutków naruszenia lub spełnienie
wymogów.
5. Porozumienie może być rozwiązane przez Producenta ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku:
- istotnego naruszenia przez Stowarzyszenie zasad Programu określonych w Regulaminie;
- zmiany Regulaminu – w terminie 1 miesiąca licząc od otrzymania informacji o zmianie
Regulaminu.
§4
Forma pisemna oświadczeń
Wszelkie zmiany Porozumienia i oświadczenia, składane zgodnie z niniejszym Porozumieniem,
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
Przepisy końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się przepisy polskiego prawa.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego Porozumienia
oraz wynikających z realizacji Programu, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W
przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego ze względu na
siedzibę Stowarzyszenia sądu powszechnego.
3. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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