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Porozumienie 

 

zawarte w dniu .............................. roku w …………………. pomiędzy: 

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych z siedzibą w Warszawie ul. 
Domaniewska 36/38; wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000043188; NIP 8512442679; REGON  
810527743 
 

reprezentowanym przez: 

……………………… 

………………………., 

 

zwanym dalej Jednostką Organizacyjną 

 

a 

PZU Pomoc Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000326045; NIP 5252449771, REGON 141749332, wysokość kapitału zakładowego: 
4 885 800,00 zł, kapitał wpłacony w całości, reprezentowaną przez: 
 
……………………… 

………………………., 

 

zwanym dalej PZU Pomoc 

 

 

Zważywszy, że: 

1. PZU Pomoc zamierza oferować osobom zatrudnionym przez Jednostkę Organizacyjną                 
i z nią współpracującym, które wyrażą na to zgodę, możliwość przystępowania do 
organizowanego przez nią Programu Lojalnościowego Klub PZU Pomoc w Życiu dla  
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (dalej: „Klub”); 

2. Przystąpienie do Klubu, będzie uprawniało jego członków do korzystania z szeregu korzyści, 
między innymi ze zniżek przy zakupie określonych usług i produktów oferowanych przez 
firmy partnerskie współpracujące z PZU Pomoc, uprawnienie do korzystania z usług 
concierge lub bezpłatnych usług informacyjnych, rabatów; 

3. Jednostka Organizacyjna jest zainteresowana poprawą warunków pracy w swoim zakładzie 
pracy, w tym m.in. poprzez zapewnienie pracownikom i współpracownikom możliwości  
przystąpienia do Klubu na warunkach określonych w Regulaminie Klubu stanowiącym 
załącznik do niniejszego Porozumienia, oraz korzystanie przez ww osoby z oferty Klubu. 
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4. Jednostka Organizacyjna posiada odpowiednie warunki umożliwiające realizację celu,                 
o którym mowa w pkt 3.  

 
Jednostka Organizacyjna i PZU Pomoc postanowili co następuje: 
 
 
 

§ 1  
 

1. Jednostka Organizacyjna oświadcza, że: 
a) wyraża zgodę na przystąpienie do Klubu przez pracowników zakładu pracy na warunkach 

określonych w Regulaminie Klubu oraz w niniejszym Porozumieniu, 
b)  informację o możliwości przystąpienia do Klubu przekaże pracownikom i osobom 

współpracującym z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, w sposób zwyczajowo 
przyjęty w jego zakładzie pracy.  

2. Jednostka Organizacyjna wyraża zgodę na podejmowanie działań związanych                            
z funkcjonowaniem Klubu, na terenie jego zakładu pracy przez osoby wskazane przez PZU 
Pomoc.   

3. Jednostka Organizacyjna i PZU Pomoc zgodnie ustalają, że szczegółowe zasady działania 
osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, na terenie zakładu pracy Jednostki Organizacyjnej, 
zostaną uzgodnione na piśmie nie później niż w terminie ……….. od dnia podpisania 
niniejszego porozumienia.       

4. Jednostka Organizacyjna i PZU Pomoc zgodnie postanawiają, że PZU Pomoc wskaże 
Jednostce Organizacyjnej osobę odpowiedzialną za informowanie pracowników o możliwości 
przystąpienia do Klubu oraz wykonywanie innych czynności faktycznych koniecznych do 
ułatwienia pracownikom przystąpienia do Klubu i obsługi ich członkostwa w Klubie (zwaną 
dalej „Osobą Upoważnioną do Obsługi Klubu”). O ile Osoba Upoważniona do Obsługi Klubu 
będzie pracownikiem Jednostki Organizacyjnej, podpisując niniejsze Porozumienie 
Jednostka Organizacyjna wyraża  zgodę na jej działania na rzecz Klubu w miejscu pracy               
i w czasie pracy.  

5. Do obowiązków Osoby Upoważnionej  będzie należało w szczególności: 
a) udostępnianie pracownikom i osobom współpracującym z Jednostką Organizacyjną 

przekazanych przez PZU Pomoc materiałów informacyjnych o Klubie,  
b) odbieranie od pracowników i osób współpracujących z Jednostką Organizacyjną 

oświadczeń o przystąpieniu do Klubu oraz deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia 
grupowego, 

c) przekazywanie pracownikom i osobom współpracującym z Jednostką Organizacyjną Kart 
potwierdzających ich członkostwo w Klubie.  

 
 

§ 2 
 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących przedmiot 
Porozumienia w okresie obowiązywania Porozumienia, a także po jego wygaśnięciu. 
Powyższy obowiązek nie dotyczy informacji, które są w chwili jej ujawnienia ogólnie 
dostępne lub jawne.  

2. Strony zobowiązują się do nieujawniania informacji objętych tajemnicą w rozumieniu 
niniejszego paragrafu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody pozostałych Stron 
Porozumienia. Zgoda nie jest wymagana w przypadku:  
a) informacji udostępnianych na zgodne z prawem żądanie organów administracji 

państwowej lub organów ścigania,  
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b) dokumentów i informacji przekazywanych do Ubezpieczyciela lub innych jednostek 
zaangażowanych za zgodą Ubezpieczyciela w realizację Umowy Ubezpieczenia                    
w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego Porozumienia. 

 
 

§ 3 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia dokonywane będą jedynie w formie pisemnych 
aneksów pod rygorem nieważności. 

 
§ 4 

 
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

2. Porozumienie niniejsze ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem zaprzestania 
funkcjonowania Klubu. 

 
§ 5 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszystkie załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.  
 
 

§ 6 
 

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:  
- dla Jednostki Organizacyjnej– jeden egzemplarz;  
- dla PZU Pomoc SA – dwa egzemplarze. 
 

 
 

Załącznik  – Regulamin Klubu dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………… …………………………… 
Jednostka Organizacyjna PZU Pomoc 

 
 


