Umowa nr ……………
Certyfikacja firmy – Polski Ślad

Zawarta w dniu …………………………………………………. (wypełniają Towarzystwa Biznesowe)
pomiędzy:
Towarzystwa Biznesowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-009, Aleja Niepodległości 245/17, (SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 612370; wysokość kapitału zakładowego 133.862,00 ZŁ; wpłacony w całości
NIP: 7010574195, REGON: 364348959) (zwana dalej: ,,TB SA”), reprezentowana przez Prezesa Zarządu –
Macieja Gnyszkę
Zwana dalej „TB SA”
a
……………………………………………………………………………z

siedzibą

w ……………………………………………………………. przy ul. ………………………………………………………………….,
KRS

……………………………………………..

NIP

……………………………………………..

REGON ……………………………………………., („Członek Polskiego Śladu”),
reprezentowaną
przez: …………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Członkiem”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.
ZWAŻYWSZY, ŻE:
1. TB SA prowadzi Projekt Polski Ślad (dalej: „Projekt”), który ma na celu:
a. szerzenie idei patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego poprzez przyznawanie
Certyfikatu Polskiego Śladu firmom i produktom, które spełniają wymagania zawarte w
regulaminie,
b. promowanie ocertyfikowanych firm lub ich produktów,
2. Członek Polskiego Śladu poczynił starania, by stać się częścią Projektu i deklaruje, że spełnia
Warunki udziału w Projekcie,
3. TB SA zdecydowały o przyłączeniu Firmy do Projektu Polski Ślad,
strony zawierają niniejszą umowę (dalej: „Umowa").

§1 Oświadczenia Członka Polskiego Śladu

1. W przypadku certyfikacji firmy Członek Polskiego Śladu zapewnia, że firma:
a. jest zarejestrowana w Polsce,
b. nie jest własnością podmiotu zarejestrowanego poza granicami Polski,
c. niezależnie od formy organizacyjnej jest przynajmniej w 51% własnością polskich obywateli lub
polski właściciel ma decydujący głos w kierowaniu jego sprawami,
d. nie jest zależna od innego podmiotu, który nie spełniając któregokolwiek z powyżej
wymienionych warunków a, b lub c miałby w jakiejkolwiek formie decydujący wpływ na jego
działanie.
Warunek c. oznacza między innymi, że:
• w wypadku firmy jednoosobowej właścicielem jest polski obywatel,
• w wypadku spółki kapitałowej przynajmniej 51% udziałów jest własnością polskich
obywateli.
2. Warunki a., b., c. i d. stanowią Warunki udziału w Projekcie.

3. Członek Polskiego Śladu ma obowiązek poinformować TB SA w terminie 7 dni o tym, że przestał
spełniać którykolwiek z Warunków udziału w Projekcie, o których mowa w punkcie powyżej, jak
również o zdarzeniach skutkujących zmianą adresu rejestrowego na adres poza Polską lub
przejęciem decyzyjności odnośnie działań Członka Polskiego Śladu przez podmiot z adresem
rejestrowym poza Polską.
4. Członek Polskiego Śladu zaświadcza o prawdziwości podanych przez siebie danych oraz jest
świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy mogące doprowadzić TB S.A.
do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w
błąd /art. 286 kodeksu karnego/.

§2 Regulamin
1. Aktualny Regulamin, określający szczegóły współpracy między Stronami, jest dołączony
do niniejszej Umowy.
2. O zmianach Regulaminu Polskiego Śladu, TB SA będą informowały, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem zmian, poprzez umieszczenie na stronie głównej www.polskislad.pl, wiadomości
o zmianie Regulaminu, oraz powiadomienie każdego z członków poprzez przesłanie na adres
poczty elektronicznej, wskazany w umowie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
3. Jeżeli Członek Polskiego Śladu nie wyrazi zgody na zmianę Regulaminu, będzie mógł wypowiedzieć
Umowę w terminie jednego miesiąca od daty zmiany Regulaminu ze skutkiem na koniec miesiąca.

§3 Znak Polski Ślad
1. Znak Polski Ślad (dalej: „Znak) jest znakiem graficznym opisanym w księdze znaku Polski Ślad
dostępnej na stronie www.polskislad.pl.
2. Jedynym właścicielem Znaku jest TB SA.
3. Znak Polskiego Śladu jest dobrem prawnie chronionym.

4. W celu odróżnienia od innych firm, członkowie Polskiego Śladu zobowiązani są do korzystania ze
Znaku na zasadach opisanych w Umowie i Regulaminie.

§4 Opłaty
1. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników oraz czasu trwania współpracy
między Stronami w Projekcie Polski Ślad.
2. Opłata w pierwszym roku Członkostwa w projekcie Polski Ślad:
Tabela nr 1
CENNIK STANDARDOWY ZA
PIERWSZY ROK TRWANIA UMOWY DOT. CERTYFIKACJI FIRMY
LICZBA ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKÓW

CENA REGULARNA

CENA DLA CZŁONKÓW TB
(ZAWIERA 10% RABATU)

1 - 20

249,00 zł

224,10 zł

21 - 50

649,00 zł

584,10 zł

51 - 100

949,00 zł

854,10 zł

101 - 500

2 249,00 zł

2 024,10 zł

501 - 1000

4 049,00 zł

3 644,10 zł

1001 -< …

7 049,00 zł

6 344,10 zł

3. Opłata w kolejnych latach trwania umowy Członkostwa w projekcie Polski Ślad
Tabela nr 2
CENNIK PO PRZEDŁUŻENIU UMOWY CERTYFIKACJI FIRMY
LICZBA ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKÓW

REGULARNA CENA

DLA CZŁONKÓW TB

(ZAWIERA 15% RABATU CENY
REGULARNEJ)

(ZAWIERA 25 % RABATU CENY REGULARNEJ)

1 - 20

211,65 zł

186,75 zł

21 - 50

551,65 zł

486,75 zł

51 - 100

806,65 zł

711,75 zł

101 - 500

1 911,65 zł

1 686,75 zł

501 - 1000

3 441,65 zł

3 036,75 zł

1001 - < …

5 991,65 zł

5 286,75 zł

4. Opłaty Członków, którzy dołączyli do projektu Polski Ślad przed 2017 r.:
Tabela nr 3
CZŁONKOWIE,
KTÓRZY
PRZYSTĄPILI DO
POLSKIEGO ŚLADU
PRZED 2017 ROKIEM

DO CZERWCA
2018 ROKU

Za darmo

PRZEDŁUŻENIE
UMOWY PO
CZERWCU 2018 ROKU

PRZEDŁUŻENIE
UMOWY NA
KOLEJNY ROK

Cennik standardowy
(tab. nr 1)

Cennik po
przedłużeniu
(tab. nr 2)

5. Firma oświadcza, że:
a. zatrudnia ………………………………(słownie:……………………………………………………………………………
…………) pracowników
b. niniejsza umowa jest (proszę zaznaczyć prawidłową informację):
 pierwszą
 kolejną
umową z TB SA w ramach Projektu Polski Ślad (wysokość stawki certyfikacyjnej uzależniona jest od
czasu trwania współpracy)
c. zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości …………………………………………………………netto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….netto) zgodniej z powyższym cennikiem, w terminie 7 dni
od podpisania niniejszej umowy.
d. zobowiązuje się do uiszczenia opłaty weryfikacyjnej w wysokości 19,99 zł brutto.
6. Płatności, o których mowa płatne będą przez Członka Polskiego Śladu, przelewem na rachunek
bankowy:
Nr konta: 93 2490 0005 0000 4520 1438 8101
7. Poczynając od trzeciego roku trwania umowy, opłaty roczne będą podlegały waloryzacji. Waloryzacja
dokonywana będzie w każdym, następnym roku obowiązywania Umowy (w miesiącu styczniu).
Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik wartości inflacji, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze
Polskim za poprzedni rok kalendarzowy. Waloryzacja nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie
wymaga formy pisemnej (sporządzania „aneksu”).
8. Przyznanie certyfikatu Polskiego Śladu następuje po dokonaniu opłaty za certyfikację.
9. Z chwilą przyznania Certyfikatu Polskiego Śladu oraz w przypadku zmiany liczby zatrudnionych
pracowników w trakcie roku, wniesiona opłata nie ulega zwrotowi ani uzupełnieniu.
10. Członek Polskiego Śladu zobowiązany jest do zapłaty kwoty zgodnej z powyższym cennikiem

§5 Czas trwania Umowy
1. Umowa zawierana jest na czas jednego roku (z możliwością jej przedłużenia po podpisaniu kolejnej i
opłaceniu opłaty certyfikacyjnej).
2. Członkostwo w Projekcie wygasa w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Członka Polskiego Śladu lub
TB SA ze skutkiem na koniec miesiąca. Opłaty poniesione przez Członka Polskiego Śladu nie podlegają
zwrotowi.
3. TB S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
niewywiązania się z obowiązku poinformowania TB S.A. o niespełnianiu warunków udziału w projekcie
zgodnie z § 1 pkt 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§6 Pozostałe postanowienia
Treść Umowy stanowi tajemnicę stron i jej szczegóły nie będą ujawniane osobom trzecim.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby TB S.A.
Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

TB SA
Data podpisania dokumentu:

Członek Polskiego Śladu
Data podpisania dokumentu:

