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Istotne postanowienia warunków umowy 

UMOWA 

NR …………………………. 

 

zawarta w Warszawie w dniu ………………………. 

 

pomiędzy: 

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz",  

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Krajowego 

Rejestru Sądowego 0000860814, NIP: 5250008293, REGON: 387143432, reprezentowana przez 

……………………………………………………… 

zwaną dalej: „Zleceniodawcą” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy usługi polegające na 

pozyskiwaniu klientów zainteresowanych produktami Sieci Badawczej Łukasiewicz we wszystkich 

kanałach ofertowania, pozyskiwaniu informacji zwrotnej od klienta na temat jakości obsługi SBŁ 

i Zleceniodawcy, uzyskiwaniu informacji od klientów na temat trendów technologicznych w 

polskiej gospodarce, praca nad urynkowieniem i wdrażaniem Programów Łukasiewicza . 

2. W ramach świadczonych usług Zleceniobiorca będzie zobowiązany do: 

1) Realizacji zadań ofertowych w kanałach B2Ł, Ł2B, P+U oraz w Programach Łukasiewicza,  

2) Konsultowania strategii Centrum Łukasiewicz i Centrum Oceny Technologii w zakresie potrzeb i 

potencjału rynkowego w obszarach działania Sieci Badawczej Łukasiewicz,  

3) Rozwijania sieci kontaktów między Siecią Badawczą Łukasiewicz i biznesu oraz utrzymywanie 

relacji w celu wymiany informacji uwzględniających bieżące zapotrzebowanie na innowacyjne / 

technologiczne rozwiązania ze strony biznesu, 

4) Budowania świadomości i zaufania biznesu do świata nauki (sprawczości, celowości, dynamiki 

działania) oraz umożliwianie identyfikowania potencjału do współpracy,  

5) Identyfikacji i ustalania priorytetów potrzeb biznesu oraz budowanie dedykowanej oferty dla 

biznesu, 

6) Oceniania potencjału komercyjnego badań/ zasobów na podstawie informacji uzyskanych 

bezpośrednio od Instytutów, koordynatorów Grup Badawczych Łukasiewicza,  

7) Utrzymywania stałego kontaktu ze z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza w celu 

budowania oferty komercjalizacji, 

8) Budowania relacji i współpracy z osobami oraz zespołami odpowiedzialnymi za komercjalizację 

w Instytutach oraz wspieranie ich w poszerzaniu wiedzy w zakresie funkcjonowania i potrzeb 

biznesu, 

9) Antycypowania trendów technologicznych, rynkowych i kapitałowych,  

10) Monitorowania jakości obsługi klienta i współpracy z koordynatorami Grup Badawczych 

Łukasiewicza w tworzeniu i realizacji działań naprawczych,  
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11) Współudziału w budowaniu strategii sprzedaży, 

12) Budowania oferty na podstawie informacji dostępnej w Instytucie,  

13) Korzystania z zasobów wiedzy Sieci Badawczej Łukasiewicz i współpracy przy formułowaniu 

strategii sprzedaży, 

14) Zarządzania potencjałem klientów do komercjalizacji oraz ustalanie priorytetów,  

15) Egzekucji i rozliczenia sprzedaży, 

16) Uczestnictwa i asysty przy closingu, 

17) Uczestnictwa i współpraca z Centrum Łukasiewicza przy targach i konferencjach.  

3. Usługi będą realizowane w wymiarze 160 godzin miesięcznie, w dni robocze w godzinach od 9 do 

17.  

4. Zleceniodawca dopuszcza świadczenie usług w formie hybrydowej (zdalnie oraz w siedzibie 

Zleceniodawcy), z tym zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca co najmniej raz w tygodniu winien świadczyć 

usługi w siedzibie Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma obowiązek stawić się w siedzibie Zleceniodawcy 

na każde jego wezwanie.  

5. Zleceniobiorca jest obowiązany do terminowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy. Jeżeli terminy do dokonania określonych obowiązków nie wynikają z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, Zleceniobiorca jest związany terminami wyznaczonymi przez 

Zleceniodawcę, które nie mogą być jednak krótsze niż 2 dni robocze. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że obowiązki wynikające z niniejszej Umowy będą wykonywane przez 

osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez 

Zleceniobiorcę działalności. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub 

zaniechanie za działania i zaniechania osób, których mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zleceniobiorca będzie korzystał z 

własnego sprzętu i własnych materiałów (w tym oprogramowania). 

8. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w ust. 2 umowy w przypadku gdy 

Zleceniobiorca nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami jest 

Ewidencja liczby godzin wykonywania umowy o świadczenie usług (dalej jako: Ewidencja), której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

9. Ewidencja, o której mowa w ust. 7: 

1) jest wypełniana przez Zleceniobiorcę i akceptowana przez  Zleceniodawcę, 

2) obejmuje okres wykonywania czynności w miesiącu  kalendarzowym, 

3) wskazuje liczbę godzin przepracowanych każdego dnia przez Zleceniobiorcę w czasie trwania 

niniejszej umowy, 

4) dostarczana jest Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w formie pisemnej lub elektronicznej 

według ww. wzoru najpóźniej do godz. 16.00 ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego 

dotyczy. 

10. Dane zawarte w Ewidencji podlegają kontroli i stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzenia.  

11. Zleceniodawca, w przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących przedstawionej przez Zleceniobiorcę 

Ewidencji, zastrzega sobie możliwość wezwania Zleceniobiorcę do ich wyjaśnienia. 

12. W przypadku gdy Zleceniobiorca zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami 

prowadzi Ewidencję wykonanych prac według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy jednak 

bez podawania godzin przeznaczonych na wykonanie prac.  
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§ 2 

1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy wszystkie posiadane przez siebie dane niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w formie i terminie uzgodnionym ze 

Zleceniobiorcą. Zleceniodawca udzieli także Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych informacji 

potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Po zakończeniu niniejszej Umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy wszystkie 

uzyskane od niego dokumenty i materiały w terminie 7 dni od daty zakończenia niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia  

do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 4 

1. Z tytułu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, Zleceniobiorca otrzyma maksymalne 

miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… zł netto (………………..zł brutto).  

2. Jeżeli w danym miesiącu Zleceniobiorca nie świadczył usługi w pełnym wymiarze godzinowym, 

określonym w § 1 ust. 3, wynagrodzenie za ten miesiąc będzie podlegało proporcjonalnemu 

obniżeniu, stosownie do ilości faktycznie przepracowanych godzin ujętych w Ewidencji. 

3. Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy za cały okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć 

kwoty ………….. zł netto (………………. zł brutto).  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Zleceniobiorcę oraz Ewidencji na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Termin płatności faktury 

wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w fakturze 

VAT/rachunku. 

5. Zleceniobiorcy w ramach i zakresie wykonywanego zlecenia przysługuje zwrot kosztów podróży i 

zakwaterowania, bez diet. Zwrot będzie się odbywał na podstawie miesięcznego podsumowania 

oraz dołączonych dokumentów poświadczających poniesienie w/w kosztów. Miesięczne 

podsumowanie musi być zaakceptowane przez przedstawiciela zleceniodawcy, co do zasadność 

poniesienia takich kosztów. 

6. Płatność wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

§ 5 

W razie rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

Zleceniodawca będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. Za rażące naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy będzie się uważało w szczególności naruszenie obowiązków określonych w § 1 ust. 4 oraz 

nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.  

 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 
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1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonego 

po upływie terminów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub 

wyznaczonych przez Zleceniodawcę, 

2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy. 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od Zleceniodawcy w 

związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu 

należytego wykonania niniejszej Umowy. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zleceniodawcy, dotyczy w szczególności informacji 

prawnie chronionych, które to informacje Zleceniobiorca uzyska w trakcie lub w związku z realizacją 

Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie 

pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, 

bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji 

odpowiednich władz. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej 

treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Powyższe postanowienia nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych powszechnie 

obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi 

przepisami zakresie. 

 

§ 8 

Zleceniodawca potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do 

przetwarzania oraz udostępnienia Zleceniobiorcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

Strony, a Zleceniobiorca potwierdza, że w wyniku udostepnienia ww. danych osobowych staje się ich 

administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

§ 9 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Zleceniobiorca przenosi na 

Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów (dalej również 

„utworu”), które powstaną w toku realizacji niniejszej Umowy, a będą utworem w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1231 z późn. zm.) dalej również „prawa autorskiego” . 
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2. Przejście autorskich praw majątkowych do utworu, następuje z chwilą wydania jego materialnych 

nośników Zleceniodawcy lub z chwilą wprowadzenia utworu do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, że Zleceniodawca mógł się z nim zapoznać.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub 

multimedialnych; 

2) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych 

i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; 

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w 

taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu 

i czasie; 

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzen ie, nadawanie, reemitowanie, 

w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;  

6) wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej 

(albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wyd aniach 

z utworami innych podmiotów; 

7) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na 

wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;  

8) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;  

9) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;  

10) opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 

przemontowaniu utworu. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że realizując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i 

przekaże utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

5. Na podstawie art. 21 ust. 2[1] prawa autorskiego Zleceniobiorca zrzeka się pośrednictwa 

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworu 

polegającego na publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

6. Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zleceniodawcę w jego imieniu nadzoru 

autorskiego nad wykonanym utworem. 

7. Zleceniobiorca zapewnia, że żaden z ewentualnych twórców ani współtwórców utworu nie 

będzie wykonywał osobistych praw majątkowych wynikających z autorstwa utworu.  

8. Zleceniodawca uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania utworu, ale nie jest 

zobowiązany do jego rozpowszechniania. 

9. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania 

utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na 

inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

10. Zleceniodawcy przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich lub praw z utworu. 
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11. Zleceniobiorca oświadcza, że przed przejściem praw autorskich na Zleceniodawcę, 

Zleceniodawca jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wszelkich utworów powstałyc h 

w związku realizacją umowy, a udostępnionych mu przez Wykonawcę.  

12. W okresie realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Zleceniobiorcy 

przysługuje niewyłączną licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie utworu  

przekazanych już Zleceniodawcy. 

 

§ 10 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

otrzymuje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Zleceniobiorca. 

 

 

Zleceniodawca:         Zleceniobiorca: 
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Załącznik nr 1 

 

Ewidencja godzin wykonywania umowy o świadczenie usług  

Miesiąc: ________________20 _______ r. 

 

Dane Zleceniobiorcy: ________________________________________________ 

 

Dzień miesiąca 
Liczba 

godzin  
Wykonana czynność /zadanie  Podpis Zleceniobiorcy 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    
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17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

Liczba godzin wykonywania umowy o świadczenie usług ogółem: 

Akceptacja wykonanych prac/Podpis Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej . 

 

Data i czytelny podpis osoby akceptującej  ………………………………………………………….  

 

 

 


