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UMOWA ZLECENIE 

nr....................... 
 (dalej: „Umowa”) 

 

pomiędzy: 

 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 142A, 

kod pocztowy 02-305, Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i  zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000024777, której nadano NIP: 526-10-00-645 oraz numer REGON: 

010393032,  

reprezentowaną zgodnie ze swoją reprezentacją prawną, przez osobę wskazaną przy podpisie, 

zwaną dalej „Dającym zlecenie” lub „FRSE” 

 

a 

 

Panią/Panem …. zamieszkałą/ym w … (…) przy ul. …, posiadającą/ym nr PESEL …., 

[prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………., główny adres działalności: 

……., NIP:……………., REGON: ……………….] 

zwanym dalej „Ekspertem”   

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad udziału Eksperta w ocenie wniosków składanych przez 

wnioskodawców w Konkursie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów 

umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). 

2. Udział Eksperta w ocenie wniosków będzie przebiegał na zasadach określonych w „Zasadach 

współpracy z ekspertami zewnętrznymi oceniającymi wnioski w Konkursie Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów 

doskonałości zawodowej (CoVEs) stanowiącym załącznik nr 2 do „Ogłoszenie o naborze”. 

 

3. Usługi każdorazowo będą zlecane na podstawie „Zlecenia na świadczenie usług” składanego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej: „Zlecenie”). Zlecenie określa co najmniej rodzaj, 

zakres i termin wykonania usługi. 

4. Ekspert oświadcza, że jest merytorycznie przygotowany do należytego i kompletnego wykonania 

Zlecenia według swojej najlepszej wiedzy i posiadanego doświadczenia, zgodnie z treścią Umowy, 

z uwzględnieniem wskazówek właściwych dla danego konkursu wniosków. 

5. Ekspert bezzwłocznie po otrzymaniu Zlecenia zobowiązany jest przyjąć Zlecenie lub uzasadnić 

odmowę jego przyjęcia.  
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6. W razie przyjęcia Zlecenia termin jego wykonania biegnie od dnia otrzymania Zlecenia. 

 

§2 

Okres obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……..  i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2026 r.  

2. Dający zlecenie ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym 

bez podawania przyczyny. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za tę część Zlecenia, 

którą Ekspert wykonał. 

 

§3 

Obowiązki Eksperta 

 

1. Ekspert jest zobowiązany do spełnienia wszelkich warunków opisanych w „Zasadach współpracy 

z ekspertami zewnętrznymi oceniającymi wnioski w Konkursie Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów 

doskonałości zawodowej (CoVEs) stanowiącym załącznik nr 2 do „Ogłoszenie o naborze” 

w odniesieniu do naboru w ramach Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 

branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej 

(CoVEs). 

2. W wypadku zmiany istotnych danych (w szczególności adresu zamieszkania, adresu 

korespondencyjnego, adresu email, miejsca zatrudnienia, nazwiska, itp.) Ekspert zobowiązany jest 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni poinformować FRSE o tej zmianie poprzez 

złożenie Oświadczenia Dającemu zlecenie. W wypadku zaniechania złożenia takiego zawiadomienia 

lub opóźnienia w jego złożeniu, FRSE może obciążyć Eksperta kosztami wynikającymi 

z konieczności dokonania przez FRSE korekty rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne lub innych należności dotyczących Eksperta. 

3. Ekspert jest zobowiązany do przestrzegania poufności informacji uzyskanej podczas realizacji 

Umowy i do korzystania z informacji poufnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do właściwego 

wykonania Umowy. Ekspert zobowiązany jest do nieujawniania takich informacji osobom trzecim, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie ujawnienie wymagane jest odpowiednimi przepisami, 

orzeczeniem sądu lub nakazem odpowiedniego organu.  

4. Ekspert nie może być osobiście zaangażowany w działania, propozycje lub projekty, do których 

odnoszą się przydzielone mu zadania. Jeżeli taka sytuacja zaistniałaby, ekspert będzie zobowiązany 

do bezzwłocznego poinformowania o tym Dającego zlecenie. Ekspert nie może być zatrudniony 

w  organizacji składającej którykolwiek z raportów na jakimkolwiek etapie wniosku.  

5. Ekspert wykona Umowę z należytą starannością i samodzielnie odpowiada za jej wykonanie. 

Powierzenie wykonania Zlecenia osobie trzeciej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dającego 

zlecenie pod rygorem nieważności.  Bez uszczerbku dla zdania poprzedniego, jeśli przy wykonaniu 

Umowy Ekspert będzie się posługiwał osobami trzecimi, to za ich działania i zaniechania odpowiada 

jak za działania własne. 
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6. Ekspert jest zobowiązany do współpracy z FRSE w zakresie działań związanych z ewaluacją procesu 

(tj. udział w szkoleniach podsumowujących proces oceny wniosków, wypełnianiem na prośbę FRSE 

ankiet ewaluacyjnych lub inne działania indywidulane związane z oceną pracy Eksperta) oraz 

uczestniczeniem w szkoleniach dedykowanych dla ekspertów. 

7. Ekspert ponosi koszty wyposażenia w materiały niezbędne do wykonania Umowy. 

 

§ 4 

Prawa autorskie 

 

1. W razie wytworzenia utworów w ramach świadczenia usług na podstawie Umowy Ekspert 

oświadcza, że przysługiwać mu będą do nich wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 , Ekspert: 

1) przenosi na Dającego zlecenie całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu 

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

realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania 

i rozporządzania nimi  na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy 

utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania do 

pamięci komputera;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b – publicznego 

wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

poprzez udostępnianie go w sieci Internet; 

2) przenosi na Dającego zlecenie, na polach eksploatacji wskazanych w pkt.1, prawo do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a także wyłączne prawa do rozpowszechniania 

oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań utworów powstałych w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek, a nadto do 

wykorzystywania fragmentów (elementów) utworów powstałych w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy w innych utworach; 

3) zezwala Dającemu zlecenie na dokonywanie opracowań utworów powstałych w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, w tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie od 

standardu, systemu i formatu oraz na  rozporządzanie i korzystanie z nich, a także na ich 

pierwszą publikacją, anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Dającego zlecenie nadzoru 

nad sposobem korzystania z utworów lub ich opracowań. Wykonawca upoważnia Dającego 

zlecenie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy, określonych w niniejszym paragrafie;  

4) przenosi na Dającego zlecenie własność nośników, na których utwory powstałe w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Dającemu zlecenie. 
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3. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Dającego 

zlecenie z chwilą dokonania przez Dającego zlecenie odbioru utworów powstałych w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Za świadczenie usług zleconych na podstawie Zlecenia Ekspert otrzyma wynagrodzenie w 

złotówkach, wyrażone w kwotach brutto według stawek określonych w „Ogłoszeniu o naborze” w 

ramach Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, 

realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Stawki wynagrodzenia za usługi 

dla danego naboru będą każdorazowo określane przez Dającego zlecenie. Ekspert zostanie 

poinformowany o obowiązujących w danym naborze o stawkach najpóźniej w chwili złożenia 

Zlecenia. 

2. Wystawienie Rachunku/faktury przez Eksperta następuje po wykonaniu Zlecenia przez Eksperta 

i przyjęciu wykonania Zlecenia przez Dającego zlecenie.  

3. Dający zlecenie zobowiązuje się do zapłacenia Rachunku/poprawnie wystawionej faktury VAT 

w terminie 30 dni od dnia jego/jej otrzymania. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany 

przez Eksperta w Rachunku/na fakturze VAT. 

4. Ekspert upoważnia Dającego zlecenie do wystawiania rachunku w jego imieniu i na jego rzecz. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Dającego 

zlecenie. 

6. Wynagrodzenie nie przysługuje za świadczenie usług z naruszeniem zasad określonych w Umowie 

oraz zasad określonych w przepisach i dokumentach, w szczególności, o których mowa w § 1 ust. 2 

Umowy.   

7. W przypadku umów trwających dłużej niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia wynikającego 

z Umowy dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. W tym celu do 20-go każdego miesiąca Ekspert 

przekaże Dającemu zlecenie informację o liczbie przepracowanych godzin lub braku aktywności 

w danym okresie. 

8. Ekspert oświadcza, że poza ustalonym Umową wynagrodzeniem nie będzie rościł w stosunku do 

Dającego zlecenie jakichkolwiek roszczeń o charakterze pieniężnym lub o charakterze 

niepieniężnym w związku z wykonywaniem. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. W przypadku, jeśli Ekspert opóźnieni się w ocenie wniosku lub raportu końcowego, Dającemu 

zlecenie przysługuje kara umowna w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za 

każdy dzień opóźnienia. 
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2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dającego zlecenie z przyczyn leżących po stronie 

Eksperta, Dającemu zlecenie przysługuje kara umowna w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych 00/100).  

3. W przypadku naruszenia przez Eksperta zobowiązania, którym mowa w § 3 w ust. 2 do ust. 6 

Umowy, Dającemu zlecenie przysługuje kara umowna w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek takiego naruszenia. 

4. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy niż określone w ust. 1, 

ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Dającemu zlecenie przysługuje kara umowna w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek takiego naruszenia. 

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności rachunku/faktury Ekspert ma prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

6. Dającemu zlecenie przysługuje prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.   

7. Ekspert wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia 

bez dodatkowego wezwania.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ekspert oświadcza, że w efekcie zawartej Umowy, nie zawiera z Dającym zlecenie umowy o pracę. 

2. Pokrycie kosztów Eksperta związanych z odbyciem podróży niezbędnej do wykonania Umowy, na 

zlecenie Dającego zlecenie, każdorazowo wymaga uprzedniego uzgodnienia między Stronami 

i pisemnego wyrażenia zgody przez Dającego zlecenie. 

3. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w komparycji niniejszej Umowy, niezależnie od 

postanowień, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, strona jest zobowiązana do pisemnego 

powiadomienia o zmianie, pod rygorem skutecznego doręczenia pod adres dotychczasowy. Strony 

ustalają, że w razie nadania korespondencji listem poleconym za pośrednictwem operatora 

publicznego, będzie ona uznawana za doręczoną z chwilą faktycznego odbioru, a w razie jej 

awizowania – z upływem 14 dni od dnia pierwszego awizowania. 

4. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6. Spory powstałe w związku z Umową, o ile nie zostaną rozwiązane polubownie w terminie 30 dni od 

dnia zainicjowania sporu przez jedną ze Stron, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Dającego zlecenie. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

9. Integralną część Umowy stanowią załączniki, a Ekspert oświadcza, że zna treść wyżej określonych 

załączników: 
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− Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami. 
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