
REGULAMIN 
  

GRUPY ZAKUPOWEJ ZPP 
  
  

ART. 1 – DEFINICJE 
 
Niniejszy regulamin został sporządzony w odpowiedzi na inicjatywę połączenia interesów i potrzeb firm 
skupionych wokół Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mającą skutkować opracowaniem i 
wdrożeniem wspólnej strategii ograniczającej dynamikę wzrostu kosztów wybranych kategorii 
zakupowych. Powołana zostaje Grupa Zakupowa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (GZ ZPP), jako 
dobrowolna forma uczestnictwa w realizacji celów zakupowych jej członków, zarządzana i koordynowana 
przez Administratora. 
Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie, lub nic innego nie wynika z sensu 
postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Administrator, ZPP – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą  w Warszawie 00-
325 przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, KRS: 0000361844 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla 
Miasta Stołecznego Warszawy, NIP: 522-295-88-64; 

2. Członek ZPP – przedsiębiorstwo zrzeszone i opłacające składki w Związku Przedsiębiorców i 
Pracodawców, posiadające pełnię praw członkowskich; 

3. Członek GZ ZPP – przedsiębiorstwo będące członkiem ZPP i jednocześnie biorące udział w 
grupowym zakupie usług lub towarów; 

4. GZ ZPP – Grupa Zakupowa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizowana na mocy 
niniejszego regulaminu w celu poprawy warunków handlowych nabywanych towarów i usług; 

5. Dorobek intelektualny GZ ZPP lub Administratora – wszelkie nowatorskie i wcześniej nie 
zastosowane (samodzielnie lub we współpracy z innymi niż Administrator organizatorami grup 
zakupowych) w praktyce przedsiębiorstwa rozwiązania prezentowane, oferowane lub 
zastosowane przez Administratora w zakresie zakupu wybranych kategorii zakupowych; 

6. Oszczędności – różnica łącznych wydatków w kategorii będącej przedmiotem działań GZ ZPP, 
poniesionych przez Członka GZ ZPP w roku n, tj. poprzedzającym rok na który negocjowany jest 
kontrakt oraz wydatków w roku n+1, tj. roku obowiązywania kontraktu będącego wynikiem 
negocjacji w ramach GZ ZPP; 

7. Pełnomocnik członka GZ ZPP – osoba, pracownik zatrudniony przez członka GZ ZPP, wskazana 
do bieżącej współpracy z Administratorem; 

8. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący przywileje, prawa i obowiązki członków GZ 
ZPP oraz Administratora; 

9. Umowa brokerska – umowa pomiędzy członkiem GZ ZPP, a Administratorem regulująca ich 
wzajemne prawa i obowiązki w zakresie doradztwa, pośrednictwa i obsługi, której integralną 
częścią jest pełnomocnictwo dla Administratora do wykonywania czynności faktycznych i 
prawnych w zakresie i na warunkach tej Umowy; 

10. Wynagrodzenie Administratora – wynagrodzenie ZPP pobierane w ramach Opłaty Wstępnej 
jako część prowizji od Oszczędności danego Członka GZ ZPP; 

 ART. 2 – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Ze względu na fakt oferowania poszczególnym członkom GZ ZPP różnych warunków handlowych 
w zakresie  zakupu wybranych towarów i usług, trudnych lub niemożliwych do zaakceptowania z 
powodów ekonomicznych i jednoczesnej potrzeby ich posiadania, z inicjatywy Administratora, 
tworzy się GRUPĘ ZAKUPOWĄ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW. 

2. Celem i nadrzędnym zadaniem GZ ZPP jest stworzenie formuły zakupowej pozwalającej na: 
A. zmniejszenie jednostkowego całkowitego kosztu nabycia danego towaru lub usługi, 

wypracowanie strategii zakupowej z wykorzystaniem wszystkich elementów 
kosztotwórczych związanych z zakupem danego towaru lub usługi; 

B. opracowanie modyfikacji zakresu i szczególnych warunków handlowych dedykowanych 
wyłącznie członkom GZ ZPP; 

C. wykorzystanie synergii działania i skali wolumenu; 
D. współdziałanie w zakresie obniżenia zużycia; 
E. wspólną  reprezentację w negocjacjach handlowych. 



3. Każdy członek GZ ZPP zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. 
4. Niezależnie od innych, szczegółowych postanowień Regulaminu, Administrator zwraca uwagę, że: 

A. GZ ZPP  jest jedną z usług świadczonych przez Administratora, lecz nie wyłączną; 
B. dla celów komunikacji ustanawia się adres mailowy: gz_zpp@zpp.net.pl, z możliwością 

utworzenia w przyszłości niezależnego portalu intranetowego dla nieskrępowanej 
komunikacji członków GZ ZPP i obsługi ich zamówień. 

ART. 3 – ZASADY UCZESTNICTWA   

1. Przedmiotem usługi Administratora jest umożliwienie członkom GZ ZPP pozyskania towarów i 
usług określonych w komunikacji za pośrednictwem serwisu www.zpp.net.pl, na warunkach 
znacznie korzystniejszych niż te oferowane przedsiębiorstwom spoza GZ ZPP.  

2. Możliwe jest wprowadzenie w ramach GZ ZPP dalszych usług doradztwa i pośrednictwa 
niewskazanych w art. 3. ust. 1. Administrator może wprowadzić odpłatność za usługi inne niż 
organizacja Grupy Zakupowej (np. szkolenia od zewnętrznych dostawców), jednak zawsze w 
takich wypadkach zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu i zawarcia niezależnej umowy 
z Członkiem GZ ZPP. 

3. Członkostwo w GZ ZPP jest dobrowolne i odpłatne. 
4. Całkowite wynagrodzenie Administratora z tytułu organizacji GZ ZPP, przygotowania strategii 

negocjacyjnej i przeprowadzenia negocjacji handlowych dla Członków GZ ZPP wynosi 25% od 
Zidentyfikowanych Oszczędności. 

5. Przedsiębiorstwo staje się Członkiem GZ ZPP poprzez i z chwilą wypełnienia formularza 
przystąpienia do GZ ZPP na www.zpp.net.pl wraz z  wpłaceniem opłaty wstępnej. 

6. Opłata wstępna ustalona jest na PLN 199,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, zero 
groszy) i uprawnia Członka ZPP do udziału w GZ ZPP. Opłata wstępna rozliczana jest po 
zakończeniu negocjacji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 4. 

7. Administrator jest jedynym reprezentantem GZ ZPP przed dostawcami, z którymi prowadzone są 
negocjacje handlowe w ramach GZ ZPP. 

8. Z chwilą przystąpienia, przedsiębiorstwo staje się pełnoprawnym członkiem GZ ZPP mającym 
wpływ na sposób i zasady funkcjonowania GZ ZPP. 

9. Z powodu unikania formalizacji funkcjonowania GZ ZPP wszelkie postulaty zgłaszane przez 
członków GZ ZPP będą udostępniane pozostałym członkom GZ ZPP. 

10. Przystąpienie do GZ ZPP jest  równoznaczne z oświadczeniem o: 
A. zapoznaniu się z Regulaminem i akceptują wszystkich jego postanowienia; 
B. udzieleniu zezwolenia na dostęp do danych, treści lub informacji Administratorowi; 
C. udzieleniu zezwolenia na wykorzystywanie przez Administratora danych, treści lub 

informacji dla celów należytego wykonania przez Administratora usług, jak również dla 
innych celów związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora, w tym dla 
celów promocyjnych lub marketingowych; 

D. wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Administratora i dostarczanie na prośbę 
Administratora, informacji, danych, wiadomości oraz informacji niezbędnych do realizacji 
jego zadań. 

11. Odstąpienie od członkostwa w GZ ZPP następuje w następujących przypadkach: 
A. na wniosek członka GZ ZPP; 
B. na wniosek Administratora w sytuacji: 

a) nieprzestrzegania Regulaminu przez Członka GZ ZPP; 
b) nieuzyskania przez przedsiębiorstwo założonych dla GZ ZPP oszczędności dla danego 

asortymentu; 
c) udostępniania podmiotom konkurencyjnym informacji, procedur i rozwiązań, 

stanowiących dorobek intelektualny GZ ZPP lub Administratora. 
12. Odstąpienie od członkowstwa w GZ ZPP jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do zwrotu 

opłaty wstępnej. 

ART. 4  - POZOSTAŁE WARUNKI 

1. Dorobek intelektualny GZ ZPP lub/i Administratora, w tym wypracowane strategie negocjacyjne, 
oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 



2. Dla uzyskania maksymalnego efektu współpracy w ramach GZ ZPP, każdy Członek wskaże  
swojego reprezentanta – Pełnomocnika Członka GZ ZPP – do współpracy i bieżącej komunikacji z 
Administratorem, wyposażając go w stosowne instrukcje współpracy i pełnomocnictwa. 

3. Członek GZ ZPP zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji, koncepcji i procedur 
opracowanych  w ramach GZ ZPP i ochrony interesów i nieprzekazywania ich podmiotom 
konkurencyjnym. 

 ART. 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Administratora i jest dostępny dla 
Członków GZ ZPP oraz przedsiębiorstw deklarujących chęć przystąpienia do GZ ZPP, w sposób, 
który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

2. Administrator oraz każdy Członek GZ ZPP może wnosić o dokonanie zmiany w zapisach 
Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: 

A. obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji 
organów administracji; 

B. wprowadzenia odpłatności usługi w całości lub w części lub wprowadzenia odpłatności 
innych usług świadczonych jako usługi wykraczające poza zwykły zakres 
administrowania GZ ZPP; 

C. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu lub organizacji GZ ZPP. 
13. Decyzje odnośnie zmian w Regulaminie podejmowane są przez Administratora na podstawie 

wniosków poszczególnych Członków GZ ZPP, jednakże z uwzględnieniem nadrzędnego interesu 
GZ ZPP. 

14. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie 
członków GZ ZPP poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu oraz przesłanie drogą 
elektroniczną na adresy Pełnomocników Członków GZ ZPP. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Administratora. 
16. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z 

postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są 
wiążące dla Członka GZ ZPP. 

 


