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Umowa zlecenie 

Zawarta w ………………  w dniu ……….. roku pomiędzy: 

 

Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. 
Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy 
w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał 
zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł. zwanym w treści Umowy 
Zleceniodawcą, w imieniu którego działają: 

……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko – stanowisko) 

 

a 

  

……………………………. zamieszkałym w …………… przy ulicy ………. 
legitymującym się dowodem osobistym o numerze ………………………. wydanym 
przez …………………………… w dniu ……………………, nr PESEL 
……………………, zwanym w treści Umowy Zleceniobiorcą. 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wsparcia 
Zleceniodawcy w realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. „Metodyka 
prognozowania i monitorowania jakości benzyny kierowanej do długoterminowego 
magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i 
wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania 
zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” dofinansowanego z 
działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy 
B+R” – Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM (dalej: Projekt), w tym w szczególności 
w zakresie: 

 konsultacji procesu badania i modelowania zmian jakości benzyn 
przeznaczonych do magazynowania w tym w symulacyjnych warunkach 
laboratoryjnych odwzorowujących warunki rzeczywiste jak w kawernach 
solnych; 

 wsparcia w ocenie wyników na poszczególnych etapach badań 
przemysłowych w tym w zakresie doboru dodatków do paliw kierowanych do 
magazynowania, po magazynowaniu oraz  oceny ich efektywności działania; 

 udziału w przygotowaniu raportów z poszczególnych etapów, przygotowania 
do wdrożenia rezultatu części B+R Projektu, w tym normy zakładowej. 

 

2. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie od marca 2017 roku do 
września 2019 roku. 

3. Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają, iż w ramach danego miesiąca 

zlecone do realizacji zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą w 
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maksymalnej miesięcznej liczbie godzin nie przekraczającej 56 w każdym 

miesiącu oraz w łącznej (dla całego okresu obowiązywania Umowy) maksymalnej 

liczbie 840 godzin. 

4. Wykonywanie przez Zleceniobiorcę zadań powyżej określonego wymiaru 

godzin, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy.  

 

§ 2 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto (słownie:………………… brutto) za 
1 (jedną) godzinę roboczą (rozumianą jako 60 minut). 

Zlecenie obciąża MPK …….. 

2. Zleceniobiorca w okresach miesięcznych potwierdza Zleceniodawcy łączną 
liczbę godzin wykonywania Umowy (ewidencję czasu pracy), w terminie 
poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia określony w § 3 Umowy – w 
złożonym oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zatwierdzenie ww. oświadczenia następuje w drodze podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru zrealizowanych prac, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest złożenie 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 oraz zatwierdzenie go przez 
Zamawiającego (zgodnie z ust 3).   

  

§ 3 

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę - 
w zależności od daty złożenia rachunku, tj. w ostatnim roboczym dniu miesiąca – 
jeżeli rachunek zostanie złożony do 20–tego dnia tego miesiąca lub nie później niż w 
ostatnim roboczym dniu miesiąca następującym po miesiącu złożenia rachunku – 
jeżeli rachunek zostanie złożony po 20-tym dniu miesiąca. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających 
z niniejszej Umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy przenieść 
przysługujących mu od Zleceniodawcy wierzytelności w całości lub w części na 
osobę trzecią. 

 

§ 5 

Zleceniobiorca oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, której 
przedmiot obejmuje między innymi realizację prac (usług) będących przedmiotem 
niniejszej Umowy. 

 

§ 6 
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1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności w 
razie opóźnienia w wykonaniu zlecenia, naruszenia zapisów o ochronie 
informacji, Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zleceniodawcy 
do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w 
przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w 
niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden 
sposób innych sankcji i uprawnień Zleceniodawcy określonych w przepisach 
prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

 

§ 7 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 
przekazanych  bezpośrednio lub pośrednio przez Zleceniodawcę (w 
jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także 
informacji uzyskanych przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie wzajemnej 
współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które to 
informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zleceniodawcy, spółek z Grupy 
Kapitałowej Zleceniodawcy lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej 
Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
nieujawnione do publicznej wiadomości, przekazane przez Zleceniodawcę lub w 
jego imieniu lub uzyskane przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie 
negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy należy traktować jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.) (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili 
przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej 
odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji. 

2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 
powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz 
przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom 
trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji: 

2.1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego 
wykonania niniejszej Umowy i zgodne z tą Umową lub 

2.2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich 
ujawnienie zostało dokonane przez Zleceniodawcę lub za jego zgodą 
lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek 
umową działanie lub zaniechanie lub 

2.3. Zleceniobiorca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd 
lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego 
ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca, niezwłocznie pisemnie 
poinformuje Zleceniodawcę o obowiązku ujawniania informacji i ich 
zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje 
Zleceniodawcy co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie 
złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia 
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stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego 
środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o 
chronionym charakterze przekazanych informacji lub 

2.4. Zleceniodawca wyraził Zleceniobiorcy pisemną zgodę na ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez 
Zleceniodawcę sposób. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i 
sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia 
bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą Umową i przepisami prawa, 
przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek 
nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do 
tych informacji. Zleceniobiorca nie będzie, w szczególności kopiował lub 
utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym 
wykonaniem przez Zleceniobiorcę niniejszej Umowy. Zleceniobiorca 
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o 
zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub 
wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją 
niniejszej Umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej 
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. 
Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony  
Tajemnicy Przedsiębiorstwa ,informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o 
wewnętrzne regulacje lub decyzje Zleceniodawcy lub w oparciu o szczególne 
przepisy prawa, Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę na piśmie, o 
przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zleceniodawcę 
okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Zleceniobiorca niniejszym wyraża 
zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed 
wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed 
zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie 
postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje 
niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia 
skutków prawnych niniejszej Umowy. 

5. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym 
mowa w ust. 4 powyżej Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić 
Zleceniodawcy lub zniszczyć wszelkie materiały zawierające Tajemnicę 
Przedsiębiorstwa. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności przetwarzania przez Zleceniobiorcę 
informacji podlegających ochronie u Zleceniodawcy na mocy obowiązujących 
przepisów prawa, takich jak: informacje niejawne, Tajemnica Spółki PKN ORLEN 
S.A. rozumiana jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa 
Zleceniodawcy, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach 
wewnętrznych Zleceniodawcy, w celu zachowania jej w tajemnicy i której 
wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym 
stopniu zagraża lub narusza interesy Zleceniodawcy, dane osobowe, informacje 
poufne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo innych 
informacji podlegających ochronie na szczególnych zasadach, wskazanych, w 
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formie pisemnej, przez osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy lub 
upoważnioną ze strony Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się 
podporządkować zapisom odpowiednich obowiązujących w tym zakresie 
regulacji wewnętrznych Zleceniodawcy i podpisać stosowne, odrębne 
oświadczenia w tym zakresie lub poddać się wymaganym procedurom 
sprawdzającym. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zleceniobiorca, niezależnie 
od obowiązków określonych w niniejszej Umowie, zobowiązany jest także do 
przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych 
rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 8 

1. Jeżeli w związku z realizacją zlecenia wynikającego z niniejszej Umowy 
powstaną dobra mające lub mogące mieć charakter projektów wynalazczych w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 – tekst jednolity), w tym 
prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub know how, z 
chwilą przekazania Zleceniodawcy rezultatów pracy powstałych w związku z 
realizacją zlecenia wynikającego z niniejszej Umowy, w jakiejkolwiek formie i w 
ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zleceniobiorca (i) 
przeniesie na Zleceniodawcę prawa do wszelkich dóbr mających lub mogących 
mieć charakter projektów wynalazczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1410 ze zm.) powstałych w wyniku wykonania lub w związku z wykonaniem 
przez Zleceniobiorcę niniejszej Umowy, w tym prawo do uzyskania patentu na 
wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego oraz (ii) przeniesie na Zleceniodawcę wyłączne prawo 
do korzystania z know how Zleceniobiorcy związanego z powyższymi prawami 
i upoważnia Zleceniodawcę do korzystania i zezwalania na korzystanie osobom 
trzecim z tego know how, zgodnie z uznaniem Zleceniodawcy.  

2. Jeżeli w związku z realizacją zlecenia wynikającego z niniejszej Umowy  
powstaną utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), 
na podstawie niniejszej Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 Umowy i które zgodnie ze zgodnym zamiarem Stron obejmuje 
wszystkie, w tym poniżej wymienione, pola i sposoby eksploatacji, 
Zleceniobiorca przeniesie na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do 
korzystania z utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 
powstałych w wyniku wykonania lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy 
i nimi rozporządzania, w formie przekazanej przez Zleceniobiorcę oraz w 
dowolnych opracowaniach (prawa zależne), bez ograniczeń czasowych ani 
terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach 
eksploatacji, a w szczególności tych wskazanych w ust. 3 poniżej.  
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w szczególności na 
następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy 
utworu Zleceniobiorcy wszelkimi technikami, w szczególności: techniką 
zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, analogową, 
cyfrową, optyczną, laserową, drukarską, komputerową, niezależnie od 
standardu i formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki i oprawy, 
włączając nanoszenie na dowolne przedmioty; 

b. wprowadzenie do obrotu; 

c. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, 
w tym w szczególności Internetu lub baz danych; 

d. wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do 
wielokrotnego łączenia z innymi utworami i artystycznym wykonaniem, 
występami, produkcjami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na 
nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, kasetach, taśmach video, 
dyskach, chipach wszystkich formatów, procesów analogowych i 
cyfrowych, transmisji na żywo, za pośrednictwem ekranu, ekranów 
video, ekranów cyfrowych, plazmowych, telebimów, promieni 
laserowych, dla publiczności ograniczonej i nieograniczonej; 

e. wykorzystanie utworu Zleceniobiorcy do celów promocyjnych lub 
marketingowych; 

f. wielokrotne wystawienie i wyświetlanie; 

g. najem i użyczanie; 

h. inne wielokrotne publiczne udostępnianie w dowolny sposób, tak, aby 
każdy miał dostęp do utworu Zleceniobiorcy w wybranym przez siebie 
miejscu i czasie; 

i. swobodną ingerencję w treść i formę utworu Zleceniobiorcy oraz 
rozpowszechnianie zmienionych w ten sposób utworu Zleceniobiorcy 
w dowolny sposób i dowolnymi środkami; 

j. opracowywanie całości lub jakiejkolwiek części utworu Zleceniobiorcy i 
wykorzystywanie opracowania na znanych w chwili zawarcia umowy 
polach eksploatacji; 

k. wykorzystanie utworu Zleceniobiorcy do prowadzenia dalszych prac, w 
tym prac naukowych, konstrukcyjnych, budowlanych, technologicznych i 
innych związanych z działalnością prowadzoną przez PKN ORLEN S.A. 
lub spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN; 

l. wykorzystanie utworu Zleceniobiorcy do produkcji, dystrybucji, 
transportu, sprzedaży towarów; 

m. wykorzystanie utworu Zleceniobiorcy w celu złożenia go w organach 
administracji, urzędach, sądach zgodnie z uznaniem Zleceniodawcy; 

n. wykorzystanie utworu Zleceniobiorcy w jakikolwiek sposób, przed 
Urzędem Patentowym RP lub innym właściwym urzędem, w 
szczególności w celu uzyskania patentu na wynalazek, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji na wzór 
przemysłowy;  
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o. zgłaszanie i rejestracja utworów Zleceniobiorcy ich fragmentów, 
elementów lub dowolnych opracowań, sprawozdań w warstwie słownej, 
dźwiękowej, wizualnej, graficznej i innych lub ich połączeniach jako 
dowolnego wzoru przemysłowego, użytkowego, znaku towarowego, 
domeny lub innego oznaczenia odróżniającego w polskich, 
zagranicznych, unijnych lub międzynarodowych urzędach lub 
instytucjach, niezależnie od procedury, trybu, klas – dla wszystkich 
towarów lub usług lub oznaczeń podmiotów i korzystania z takich 
oznaczeń w pełnym zakresie. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dokonane jest z chwilą przekazania 
każdego z utworów Zleceniobiorcy Zleceniodawcy bez względu na formę 
przekazania.  

5. Zleceniobiorca niniejszym w ramach wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 
umowy przeniesie na Zleceniodawcę wyłączne uprawnienie do wykonywania 
oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
utworów Zleceniobiorcy na polach eksploatacji nabytych przez Zleceniodawcę 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Powyższe uprawnienie do 
wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, Zleceniodawca może przenieść na inne osoby wedle swojego 
uznania.  

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia 
przekazania utworu(ów) Zleceniodawcy nie będzie wykonywać autorskich praw 
osobistych do utworów Zleceniobiorcy powstałych w wyniku wykonania lub w 
związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz upoważnia Zleceniodawcę oraz 
osoby trzecie wskazane przez Zleceniodawcę do wykonywania autorskich praw 
osobistych Zleceniobiorcy w jego imieniu i przez okres wskazany powyżej. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto, że po upływie okresu wskazanego 
powyżej zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych i 
upoważnienie do wykonywania tych praw ulegnie przedłużeniu na czas 
nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przy zachowaniu rocznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.  

7. Jeżeli do korzystania lub pełnego korzystania przez Zleceniodawcę lub osobę 
trzecią współpracującą z Zleceniodawcą z rezultatów pracy powstałych w 
związku z realizacją zlecenia wynikającego z niniejszej Umowy lub jakichkolwiek 
ich fragmentów, w tym z utworów, koniecznym będzie posiadanie szerszego 
zakresu praw od tych wskazanych w niniejszej Umowie, Zleceniobiorca 
zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę lub aneks do niniejszej Umowy, w 
którym dokona stosowanego przeniesienia praw lub  udzieli  stosownego 
upoważnienia do korzystania z nich, w ramach wynagrodzenia określonego w § 
2 ust. 1 Umowy. Strony zgodnie postanawiają, że intencją Stron jest 
przeniesienie na Zleceniodawcę praw do efektów prac związanych z niniejszą  
Umową, w najszerszym możliwym prawem zakresie. 

8. Zleceniobiorca oświadcza i gwarantuje, że będzie wyłącznym twórcą rezultatów 
prac związanych z niniejszą Umową i że rezultaty te, ani jakiekolwiek ich 
fragmenty, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób 
trzecich.  
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9. Wraz z przeniesieniem praw do rezultatów prac związanych z niniejszą Umową 
zlecenia lub ich fragmentów Zleceniobiorca przenosi także na Zleceniodawcę 
prawo własności nośników, na których rezultaty lub ich fragmenty zostały 
utrwalone, w ramach wynagrodzenia określonego w  § 2 ust. 1 Umowy. 

10. Zleceniobiorca oświadcza, że wynagrodzenie określone w  § 2 ust. 1 Umowy 
wyczerpuje wszelkie jego roszczenia o wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 
praw do rezultatów prac związanych z niniejszą Umową zlecenia  na zasadach 
określonych powyżej oraz ewentualne roszczenia o korzystanie z rezultatów 
tych prac lub jego fragmentów. W szczególności Zleceniobiorcy nie przysługuje 
żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uzyskiwania przez Zleceniodawcę  
lub osoby trzecie działające z upoważnienia Zleceniodawcy korzyści z 
korzystania z rezultatów prac związanych z realizacją zlecenia. 

 

§ 9 

W związku z realizacją niniejszej Umowy w ramach Projektu dofinansowanego z 
działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy 
B+R” – Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM, świadczenie usług jest objęte zasadami i 
regulacjami obowiązującymi w ramach Programu INNOCHEM. Oznacza to, że 
Zleceniodawca zobowiązał się m.in. do udostępnienia otrzymanych od Wykonawców 
informacji na zasadach opisanych w powyższych zasadach i regulacjach Programu 
INNOCHEM, poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy o 
dofinansowanie, prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i 
instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką 
dokumentację związaną z Projektem, w tym dokumentację otrzymaną od 
Zleceniobiorcy. Na co Zleceniobiorca zawierając niniejsza umowę wyraża zgodę. 

 

§ 10 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, 
formy pisemnej. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy z 
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.  

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
jeden dla Zleceniobiorcy, jeden dla kierownika komórki organizacyjnej 
wnioskującego o zawarcie niniejszej Umowy, jeden dla Biura Obsługi Pracowników 
ORLEN  Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 
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Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 informuje, że jest 
administratorem podanych przez Zleceniobiorcę danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 tekst jednolity), 
przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji niniejszej umowy. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne i związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy. 

Administrator danych informuje, że odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy mogą być podmioty 
współpracujące z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. w związku z realizacją powyższego 
celu. 

Zleceniobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

 

 

 

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 


