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WARUNKOWA UMOWA-ZLECENIE 

 

zawarta w dniu .............. roku w ...................................... 

 

pomiędzy: 

 
„CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mostowa 72, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działającym pod numerem REGON 292657110, NIP 8631588484, 
reprezentowanym przez: 
1.  
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 
 
a 
 
……………………………..….(imię i nazwisko), synem/córką …………………………………. (imiona rodziców), 
zamieszkałym/ą w …………………………………….(miejscowość, adres), PESEL …………………., legitymujący(a) 
się dowodem osobistym nr ………………,  
zwanym(ą) w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 
 

o następującej treści: 

§1 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejsza umowa warunkowa (dalej „Umowa”) dotyczy zatrudnienia Zleceniobiorcy 

na stanowisku ………………………………………………………. w ramach projektu pt. „Opracowanie i 

wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich 

wykorzystanie”, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Zleceniodawca oświadcza, iż na realizację przedmiotu umowy ubiega się o dofinansowanie 

w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP w ramach Działania 1.1: Projekty B+R 

przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Konkurs organizowany jest 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBiR”), Instytucję Pośrednicząca (IP), której 

została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą (minister 

właściwy ds. rozwoju regionalnego), realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

3. Umowa jest umową warunkową, która wejdzie w życie pod warunkiem podpisania umowy przez 

firmę „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski z NCBiR na realizację Projektu w ramach konkursu, 

o którym mowa w §1 ust. 2 Umowy. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniobiorca został wybrany zgodnie z formalnymi procedurami 

określonymi przez NCBiR dla konkursu 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP w zakresie 

zaangażowania osoby wykonującej zadania przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac 

rozwojowych zatrudnionej na umowę-zlecenie. 

§2 

Przedmiot umowy 
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zatrudnienie na stanowisku 
……………………………………………………………….. w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”. 

2. Zakres obowiązków Zleceniobiorcy w ramach projektu obejmuje: 
1) …………………………... 
2) …………………………… 

3. Szczegółowy zakres w/w obowiązków oraz ich harmonogram zostanie uzgodniony 
ze Zleceniobiorcą po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Zleceniodawcę i obejmie m.in. 
prace wymienione we wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazywania Zleceniodawcy miesięcznych protokołów 
z realizacji wykonywanych zadań w formie pisemnej w ilości 1 sztuki. Protokoły odbioru 
wskazywać będą prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin poświęconych 
w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie. Protokoły odbioru 
podpisane będą przez Strony niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona z dołożeniem należytej staranności. 
6. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje 

zawodowe oraz dysponuje zasobami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu 
Umowy. 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą przy wykonaniu przedmiotu 
Umowy. 

§3 

Terminy związania umową 

1. Umowa jest umową warunkową, która wejdzie w życie pod warunkiem podpisania umowy przez 

firmę „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski z NCBiR. 

2. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie przez okres 36 miesięcy w wymiarze czasowym 

40 godz./mies., licząc od dnia podpisania umowy przez Zleceniodawcę na finansowanie Projektu 

z NCBiR. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od 01.07.2018r. do 30.06.2021 r. 

z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 1 i 2 Umowy. 

4. Łączny wymiar czasu pracy w ramach projektu: 1440 godzin. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy po podpisaniu 

umowy o realizację projektu pomiędzy Zleceniodawcą i NCBiR, zgodnie z harmonogramem 

projektu. 

6. Strony ustalają następujące miejsce/miejsca wykonywania prac będących przedmiotem umowy: 

a) miasto Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. 

§4 

Sprawozdania z przebiegu pracy 

1. Do udzielenia informacji i przekazywania dokumentacji o stanie realizacji pracy Zleceniodawca 

ze swej strony upoważnia następujące osoby: 

........................................................... 

............................................................. 

2. Do udzielenia informacji i przekazywania dokumentacji o stanie realizacji pracy Zleceniobiorca 

ze swej strony upoważnia następujące osoby: 

........................................................... 

............................................................. 
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3. Wykonanie zadań potwierdzane będzie protokołem odbioru wskazującym prawidłowe 

wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin poświęconych w danym miesiącu 

kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie. 

4. Jeżeli w toku wykonywania badań Zleceniodawca lub Zleceniobiorca dojdzie do wniosku, 

że jej kontynuacja jest niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on niezwłocznie 

powiadomić drugą stronę umowy. Powiadomienie takie w formie pisemnej powinno zawierać 

stosowne uzasadnienie, którego analiza będzie możliwa przez drugą stronę. 

5. W przypadkach, o których mowa w §4 ust. 4, Strony zobowiązane są w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia, a gdyby ten termin okazał się niewystarczający, w innym dogodnym 

terminie, rozpatrzyć celowość lub niecelowość kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie 

protokolarnie stan jej zaawansowania. 

§5 

Odbiór pracy 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest na bieżąco do sporządzania i przekazania Zleceniodawcy 

informacji o zakresie prowadzonych prac wymienionych w §2 ust. 2. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminach 1-miesięcznych sporządzić protokół odbioru 

wskazujący prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin poświęconych 

w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie. 

3. Protokół odbioru zostanie podpisany przez obydwie strony umowy. 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Po podpisaniu protokołu przez Strony Umowy, Zleceniobiorca uprawniony jest do wystawienia 

rachunku za przepracowany miesiąc. 

2. Miesięczny wymiar pracy wyniesie 40 godzin. 

3. Stawka za godzinę pracy wynosi ……… zł. 

4. Za wykonanie niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

w wysokości …………brutto PLN miesięcznie (słownie: ……………………………….…………….). 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę. 

6. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia rachunku. 

7. Wynagrodzenie wskazane w §6 ust. 4 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

majątkowych praw autorskich, w sytuacji gdy w ramach Umowy zostaną wypracowane utwory 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Wysokość wynagrodzenia wymieniona w §6 ust. 4 może ulec zmianie, jeśli na etapie negocjacji 

warunków dofinansowania Projektu przez NCBiR warunki finansowania Projektu zmienią 

się względem warunków zaproponowanych w złożonym wniosku. 

§7 

Ochrona własności intelektualnej i podmioty uprawnione 

1. Wszelkie Wyniki badań uzyskane przez Zleceniobiorcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy 

będą przysługiwać Zleceniodawcy. 

2. W ramach Wynagrodzenia w zakresie, w jakim Wyniki stanowią utwory Prawa Autorskiego 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , z chwilą 



 
  

 

str. 4 
 

powstania Wyników, Zleceniobiorca niniejszym przenosi na Zleceniodawcę wszelkie majątkowe 

prawa autorskie do Wyników, a Zleceniodawca nabywa je, na wszelkich istniejących w chwili 

Umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach  eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Wyników lub ich części - wytwarzanie egzemplarzy Wyników 

przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową (w szczególności, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy 

magnetyczne, nośniki magnetooptyczne); 

b) wprowadzanie do obrotu oryginału Wyników lub ich części albo egzemplarzy, na których 

Wyniki lub ich część utrwalono przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczanie, 

najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy Wyników; 

c) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wyników lub ich części w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy 

użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieciach informatycznych 

w tym w sieciach ogólnodostępnych; 

d) korzystanie z Wyników w celach informacyjnych i marketingowych. 

3. Zleceniobiorca zezwala, czego zobowiązuje się nie odwoływać pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej, na: 

a) wykonywanie praw autorskich osobistych do Wyników przez Zleceniodawcę,  

b) zezwalanie przez Zleceniodawcę, na wykonywanie autorskich praw osobistych do Wyników 

osobom trzecim, wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno 

upoważniane podmioty. 

4. Wraz z przeniesieniem powyższych praw, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę, w ramach 

Wynagrodzenia określonego w paragrafie 6 Umowy, prawo do wszelkiego know-how, w tym 

danych technicznych, dokumentów, rysunków, fotografii, informacji technicznych, 

technologicznych, operacyjnych, finansowych, marketingowych, dotyczącego Wyników 

stworzonych przez Zleceniobiorcę w ramach wykonywania Umowy. Jednocześnie Zleceniobiorca 

zobowiązuje się do niekorzystania z wszelkiego know-how dotyczącego Wyników. 

§8 

Obowiązywanie umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i zostaje zawarta na czas określony 

do ............................................................... 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem  

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

W okresie wypowiedzenia Zleceniobiorca obowiązany jest do kontynuowania zakresu prac 

zgodnie z Umową. 

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez drugą Stronę, lecz wyłącznie w przypadku, gdy 

takie naruszenie nie zostanie naprawione przez Stronę dopuszczającą się naruszenia w terminie 

wskazanym przez Stronę w wezwaniu doręczonym Stronie naruszającej. Termin usunięcia 
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naruszeń nie może być krótszy niż miesiąc. Wezwanie powinno być doręczone na piśmie oraz 

wskazywać naruszenie oraz termin na jego usunięcie. W razie niewskazania terminu do usunięcia 

uznaje się, że termin wynosi miesiąc od dnia doręczenia wezwania.  

4. Za istotne naruszenia Umowy, o których mowa powyżej, Strony uważają : 

a) naruszenie przez Stronę zobowiązania do zachowania poufności określonego w paragrafie 

10 Umowy; 

b) działanie Strony na szkodę drugiej Strony lub rażące naruszenie przez Stronę obowiązku 

lojalnej współpracy; 

c) powierzenie przez Zleceniobiorcę stronie trzeciej wykonywania obowiązków wynikających 

z Umowy. 

5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności wskazanych w paragrafie 4 punkt 4 i 5 Umowy, które trwale uniemożliwiają dalsze 

wykonywanie postanowień zawartych w Umowie, w tym dalsze prowadzenie Prac Badawczo-

rozwojowych przez Zleceniobiorcę. 

a) Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub rozwiązanie Umowy za zgodą obu Stron może 

nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. 

b) W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy 

koszty poniesione przez Zleceniobiorcę do czasu zaprzestania prowadzenia prac oraz 

wypłaci część Wynagrodzenia należną Zleceniobiorcy do tej chwili. 

6. Bezzwłocznie po wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron albo jej rozwiązaniu 

za porozumieniem Stron, lecz nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 

z jakiejkolwiek przyczyny Zleceniobiorca bez dodatkowego wezwania lub żądania wyda 

Zleceniodawcy wszelkie posiadane przez niego dokumenty i nośniki zawierające wyniki badań. 

§9 

Odpowiedzialność 

1. Strony Umowy odpowiadają wobec siebie wzajemnie za szkody wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w całości lub w części w tym 

za niemożność kontynuowania badawczo-rozwojowych, spowodowane siłą wyższą, za którą 

uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania Umowy nie mogły być przez Strony 

przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne w szczególności: 

wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, nowe przepisy prawne, strajki. Strona, dla 

której okoliczności takie spowodowały nadmierne utrudnienie lub niemożliwość kontunuowania 

wykonywania Umowy i prowadzenia Prac Badawczych jest zobowiązana niezwłocznie 

zawiadomić na piśmie drugą Stronę o powstaniu lub ustaniu powyższych okoliczności. 

§10 

Poufność 

1.  Strony potwierdzają, że w ramach Współpracy zgodnie z niniejszą Umową przekazywać mogą 

sobie nawzajem informacje, które stanowią tajemnice handlową Stron, lub w inny sposób są 
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informacjami poufnymi Stron. Strony utrzymają w poufności wszelkie informacje odnoszące się 

do niniejszej Umowy oraz Stron, w tym między innymi, Know-how, dane techniczne, dokumenty, 

rysunki, fotografie, oprogramowanie, wzory, badania rynkowe, informacje techniczne, 

technologiczne, operacyjne, finansowe, marketingowe, oraz wszelkie inne informacje określone 

przez Stronę przekazującą jako „poufne” („Informacje Poufne”), ujawnione (na piśmie, ustnie lub 

w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio) przez jedną ze Stron drugiej Stronie, zarówno przed 

jak i po dniu zawarcia niniejszej Umowy oraz będą wykorzystywać Informacje poufne jedynie dla 

wykonania Umowy, w szczególności prowadzenia prac badawczych. 

2. Po dniu zawarcia niniejszej Umowy oraz przez okres 5 lat po jej ewentualnym rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu z jakiegokolwiek powodu, Strona otrzymująca Informacje Poufne: 

a) zachowa charakter poufny tych informacji; 

b) nie ujawni informacji żadnej innej osobie w sposób inny niż za uprzednią pisemną zgodą 

Strony ujawniającej; 

c) nie wykorzysta informacji dla jakiegokolwiek celu innego niż wykonanie jej zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy. 

3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strona otrzymująca może ujawnić Informacje 

Poufne swoim pracownikom, współpracownikom oraz pracownikom firm powiązanym w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów niniejszej Umowy. 

4. Strona otrzymująca zapewni, aby każdy wyżej wymieniony odbiorca był świadomy zobowiązań 

do zachowania poufności Strony otrzymującej na podstawie niniejszej Umowy oraz ich 

przestrzegał tak, jakby odbiorca był stroną niniejszej Umowy oraz będzie odpowiedzialna za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez odbiorcę jak za własne niewykonanie bądź 

nienależyte wykonanie zobowiązań z tytułu zachowania poufności. 

5. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strona otrzymująca może kopiować Informacje 

Poufne otrzymane od drugiej Strony tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Współpracy 

odpowiednio znakując każdą kopię klauzulą „poufne”. 

6. Zobowiązania zawarte w ustępach 1 do 6 powyżej nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek 

informacji, które: 

a) zostały ujawnione zgodnie z wymogiem prawnym jakimkolwiek organom administracyjnym, 

sądom lub władzom; 

b) są w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub w dowolnym czasie po tym dniu dostępne 

publicznie w sposób inny niż poprzez naruszenie niniejszej Umowy przez Stronę 

otrzymującą lub któregokolwiek z odbiorców; 

c) w odniesieniu do których Strona otrzymująca może udowodnić, że były jej znane przed ich 

ujawnieniem przez Stronę ujawniającą Stronie otrzymującej; lub 

d) zostały otrzymane przez Stronę otrzymującą zgodnie z prawem od osoby trzeciej. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych publicznych ogłoszeń, reklam i publikacji 

informacji dotyczących Wyników badań, bez uprzedniej konsultacji ze Zleceniodawcązgodnie 

z niniejszym ustępem.  
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8. Naruszenie przez Stronę otrzymującą zobowiązania do poufności, o którym mowa w punktach od 

1 do 8 powyżej, uprawnia drugą Stronę do żądania kary umownej w kwocie 10 000 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy PLN) za każde naruszenie. Zapłata powyższej kary umownej nie ogranicza Strony 

ujawniającej w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w kwocie przewyższającej wartość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

§11 

Konflikt interesów 

1. Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca podejmą wszelkie działania w celu uniknięcia konfliktu 

interesów, wskazującego na to, że osoba zatrudniona na stanowisku 

………………………………………………….  nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w 

projekcie po stronie Zleceniodawcy oraz podwykonawcy. 

2. Obciążenie wynikające z realizacji przez Zleceniobiorcę zamówienia nie będzie wykluczać 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych i realizowanych przez 

niego zadań. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcyo i innych podmiotów, 

nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

§12 

Pozostałe postanowienia 

1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) 

2. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia przez Zleceniodawcę Umowy 

o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

3. Umowa podlega oraz będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. Wszelkie kwestie 

nieuregulowane w niniejszej Umowie będą podlegały postanowieniom kodeksu cywilnego, 

Prawa Autorskiego. 

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony 

polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku nierozstrzygnięcia 

sporu na drodze polubownej w terminie 90 dni od daty żądania złożonego przez jedną ze Stron, 

spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

5. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osoby 

trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że jeżeli jakakolwiek część 

niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostałe jej 

postanowienia pozostają w mocy. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub 

niewykonalne, Strony wynegocjują w dobrej wierze, w stopniu, w jakim to możliwe, 
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alternatywne postanowienia, które będą ważne i wykonalne, i które będą odzwierciedlały 

pierwotny zamiar Stron. 

7. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności sporządzenia 

w formie pisemnej oraz podpisania przez Strony odpowiedniego aneksu do Umowy. 

8. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

Zleceniodawca Zleceniobiorca 

  

 


