
 

  

 

   

 

Projekt umowy 

 

Umowa zlecenie nr …………………….. 

 

zawarta w dniu ………………………. w Zielonej Górze pomiędzy: 

Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, 

z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 

NIP: 973 05 90 332, REGON: 081048430 

reprezentowanym przez: 

Jakuba Piosika – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 

przy udziale: 

Teresy Trubiłowicz – Głównej księgowej 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Zleceniobiorcą 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i redakcja projektu Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej na lata 2021-2023. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, aby realizować zadania zgodnie z najwyższymi  

standardami zawodowymi i etycznymi. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i doświadczenie do wykonania prac będących 

przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością. 

2. Na każde żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania pełnej informacji na 

temat postępu prac. 

3. Osobą do kontaktu ze strony Zleceniodawcy jest: Dorota Kołkowska, tel. (68) 323 19 26, e-mail: d.kol-

kowska@rops.lubuskie.pl. 

4. Zleceniodawca upoważnia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a 

w razie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej 

Górze, do sprawowania w jego imieniu nadzoru oraz potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

 



 

  

 

   

§ 3 

1. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy, tj. od dnia ………………do dnia 16 

października 2020 r.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć projekt Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Spo-

łecznej na lata 2021-2023 w formie elektronicznej zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

3. Za terminowe wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Projekt został  dostarczony 

w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz odebrany przez Zleceniodawcę protokołem bez zastrzeżeń. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie więcej niż  

.................. złotych brutto: ........................... zł (słownie:.......................zł).  

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach w wysokości uzależnionej od łącznej wyko-

nanej liczby godzin zadania w danym miesiącu, przy stawce za jedną godzinę w wysoko-

ści ………………………….. złotych brutto (słownie: ………………………………..). 

3. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. Wyna-

grodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy. 

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyj-

nego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla 

OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii 

społecznej - ROPS, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 

5. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie pisemny protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy podpisany przez Dyrektora lub w razie jego nieobecności Zastępcę  

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 

6. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzyma-

nia faktury/rachunku.  

7. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło 

obciążenie rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

8. Zleceniobiorca składa oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS stanowiące załącz-

nik do niniejszej umowy1. 

9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu potrąceń należnych świadczeń publiczno-prawnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami2. 

10. Strony określają sposób potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia w ten sposób, iż Zlece-

niobiorca  do ostatniego  dnia  każdego miesiąca  przedkłada w formie pisemnej  listę  tych godzin  (Karta 

ewidencji czasu pracy) a przed  wypłatą wynagrodzenia Zleceniodawca dokonuje jej kontroli w zakresie  

wymogów wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu3. 

 

 
1 Zapis pozostanie w umowie w przypadku kiedy Zleceniobiorca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodar-
czej. 
2  Zapis pozostanie w umowie w przypadku kiedy Zleceniobiorca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej. 
3 Zapis pozostanie w umowie w przypadku kiedy Zleceniobiorca będzie osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospo-

darczej bądź prowadzącą działalność gospodarczą, ale nie zatrudniającą osób trzecich na umowę o pracę bądź zlecenie. 



 

  

 

   

§ 6 

1. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań oraz 

innych materiałów sporządzonych przez Zleceniobiorcę, w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cy-

frową; 

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wyko-

nanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

2. Przeniesie całości autorskich praw majątkowych do opracowań i materiałów będących przedmiotem 

umowy następuje z chwilą ich przekazania Zleceniodawcy i powoduje również przeniesienie na Zlecenio-

dawcę własności egzemplarzy opracowań i materiałów, o których mowa w Załączniku nr 1.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do materia-

łów i opracowań sporządzonych w ramach umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że przenosi na Zlecenio-

dawcę autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządza-

nia opracowaniami i materiałami, o których wyżej mowa, zezwala na wykonywanie zależnego prawa au-

torskiego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

4. Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, mieści się w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust. 1. Zleceniobiorca nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z materiałów na każ-

dym odrębnym polu eksploatacji.  

5. W przypadku nierozpowszechniania przez Zleceniodawcę przyjętych od Zleceniobiorca materiałów, 

których Zleceniobiorca jest twórcą, strony umowy wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub jej wy-

powiedzenia lub powrotu do Zleceniobiorca majątkowych praw autorskich nierozpowszechnianych przez 

Zleceniodawcę materiałów oraz prawa własności przedmiotu, na którym materiał utrwalono. Zlecenio-

biorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.  

6. Zleceniobiorca, bez odrębnego wynagrodzenia zezwala Zleceniodawcy oraz podmiotom, na rzecz któ-

rych Zleceniodawca przeniósł prawa autorskie do utworu lub udzielił licencji co do materiałów, których 

Zleceniobiorca jest twórcą, do wykonywania zmian w materiałach wykonanych przez Zleceniobiorca. 

7. Zleceniobiorca, bez osobnego wynagrodzenia, zezwala Zleceniodawcy na opracowanie wykonanych 

przez Zleceniobiorca materiałów oraz na rozporządzanie przez Zleceniodawcę opracowaniem i korzysta-

nie z opracowania materiałów wykonanych przez Zleceniobiorcę. 

8. Zleceniobiorca z chwilą przyjęcia przez Zleceniodawcę materiałów przenosi na Zleceniodawcę bez 

odrębnego wynagrodzenia uprawnienie do zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

Wyłącznie uprawnionym do zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest Zlecenio-

dawca. 

9. Zleceniodawca nie jest zobowiązany umożliwić Zleceniobiorcy przeprowadzenia nadzoru autorskiego 

przed oraz po rozpowszechnianiu materiałów, których Zleceniobiorca jest twórcą lub współtwórcą. 

10.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zleceniodawcę oraz podmiotów na rzecz  

których Zleceniodawca przeniósł prawa autorskie do materiałów, których Zleceniobiorca jest twórcą lub 



 

  

 

   

współtwórcą lub udzielił licencji na korzystanie z nich, osobistych praw majątkowych, a w szczególności 

nie będzie żądał: 

a) oznaczania materiałów swoim nazwiskiem lub pseudonimem, w tym opracowania jego materiałów, 

b) nienaruszalności treści i formy materiałów, z uwagi na zezwolenie na wykonywanie przez Zlece-

niodawcę opracowań, 

c) nadzoru nad sposobem korzystania z materiałów, 

d) wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu pierwotnych materiałów. 

11.  Strony umowy uzgadniają, że zaoferowanie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę przyjęcia materia-

łów wykonanych przez Zleceniobiorcę oznacza podjęcie przez Zleceniobiorcę decyzji o pierwszym udo-

stępnieniu materiałów i jest wyrażaniem zgody na ich rozpowszechnienie. 

12.  Zleceniobiorca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych 

przez Zleceniodawcę praw autorskich, których Zleceniobiorca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu 

na swe istotne interesy twórcze.  

§ 7 

1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jego niewykonania  

lub nienależytego wykonania, Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym  

bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania obowiązków umownych. 

2. Strony umowy ustalają zgodnie kary umowne w przypadku nienależytego wykonania umowy. 

3. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę 

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 1. 

4. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną Zleceniodawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa § 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn Zlece-

niobiorcy. 

5. Wymienione w Umowie kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. W szczególności 

kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy należą się niezależnie od kar umownych za 

odstąpienie od Umowy. 

6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego Zleceniobiorcy wy-

nagrodzenia.  

7. Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary  

na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy ze Zleceniobiorcą w 

przypadku przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, któ-

rych nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczegól-

ności w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak 

terrorystyczny lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia 

w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na które strony umowy nie będą miały wpływu. 

3. Zleceniobiorca wnioskując o zmianę umowy przedkłada Zleceniodawcy pisemne uzasadnienie ko-

nieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę 

umowy Zleceniobiorca winien jest poinformować Zleceniodawcy pisemnie. 



 

  

 

   

 

§ 9 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, ze zm.). 

 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy  

i jeden dla Zleceniobiorcy.  

 

 

Zleceniobiorca:        Zleceniodawca: 

 

 

……………………….                                                                                             …………………………. 


