
 
  

 

UMOWA O DZIEŁO Nr ……/2020/NIKiDW 

 

zawarta w dniu  ……………………….  r. w Warszawie, pomiędzy: 

Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 

00-322 Warszawa, o numerach REGON: 384655657, NIP:525-28-04-887, zwanym dalej NIKiDW, 

reprezentowanym przez: Karola Krajewskiego – p.o. dyrektora 

zwanym dalej Zleceniodawcą,  

a  

Panem/Panią ………………………. zamieszkałą/ym w ……………………………………….PESEL: 

………………………………………. 

zwaną/ym dalej Wykonawcą  

zwanymi dalej również łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”.  

§ 1 

1. Umowa niniejsza wykonywana jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWR, 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki,           

pt.: „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”. 

2. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na 

opracowaniu merytorycznym raportu z przebiegu pilotażu modelowego programu realizacji 

praktycznej nauki zawodu w branży rolno-hodowlanej  dla zawodu: ………………………………… 

3. Dzieło, o którym mowa w pkt. 2 wykonane zostanie przez wykonawcę we współpracy z innym wskazanym 

przez zamawiającego Autorem który wspólnie pracować będzie w ramach zespołu autorów raportu z przebiegu 

pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu. 

4. Raporty będą zawierały uwagi wszystkich zainteresowanych stron i będą dotyczyć: 

- adekwatności treści nauczania dla zawodów do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy, 

- rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji pnz dotyczące stażu uczniowskiego 

- sposobu zaangażowania nauczycieli w realizację pnz, 

- funkcjonowania narzędzi ułatwiających monitorowania jakości kształcenia praktycznego, w tym stażu 

uczniowskiego. 

Podstawą do opracowania raportu będą uwagi z monitor przebiegu pilotażu model programu pnz (II-VI 2021).  

5. Minimalna liczba stron dzieła wynosić będzie nie mniej niż 25 stron na każdego Autora  

6. Członkowie zespołu zobowiązani są do rzetelnej współpracy ze sobą za pośrednictwem poczty e-mail                    

i wypracowania wspólnego stanowiska, znajdującego odzwierciedlenie w wykonywanym przez członków 

zespołu dziele. 

7. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie dzieła. 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

a dzieło w jego wykonaniu wytworzone jest przedmiotem pracy twórczej.  

§ 3 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli pracy Wykonawcy przez weryfikację opracowywanej 

dokumentacji projektu, w szczególności w zakresie jej zgodności z założeniami projektu oraz niniejszą umową. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody, których 

doznał Zleceniodawca na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego zamówienia przez 

Wykonawcę, w szczególności w postaci utraty części lub całości dofinansowania. 

3. W razie stwierdzenia wad w materiałach dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, 

Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie wskazanym. 



 
  

 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Dzieło w formie elektronicznej nie później niż do 

15.07.2021 r. na adres mailowy: projekt2.15@nikidw.edu.pl  

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego  usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości będzie stanowić podstawę 

do sporządzenia protokołu odbioru bez Zastrzeżeń. 

6. Dzieło, o którym mowa w § 1 musi być zgodne z aktualnym na dzień odbioru dzieła polskim prawem 

oświatowym. 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dla danej osoby zgodnie               

z ofertą  brutto ……………….. (słownie: ……………………………), pomniejszone o stosowne potrącenia, 

zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:  

………………………………………………………………………………… 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  i w ust. 2 będzie zapłacone w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia 

protokołu odbioru dzieła przez Wykonawcę.  

4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że jego obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach pozwala na efektywną              

i prawidłową realizację zadań powierzonych mu w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych               

z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta 

i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

miesięcznego limitu 276 godzin w trakcie trwania niniejszej umowy. 

§ 6 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do dzieła powstałego w toku realizacji umowy, a będącego 

utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666 z późn. Zm.); 

2. Wykonanie umowy nie narusza  i nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich, w tym także praw 

własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków 

towarowych; 

3. Utwory nie zawierają i nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 

obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich; 

4. Utwory są i będą wolne od wad, w tym od wad prawnych. 

5. Z chwilą podpisania protokołu przekazania utworów, przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do Utworów wymienionych w § 1 ust. 2. 

6. Zamawiający z chwilą przeniesienia na nią autorskich praw majątkowych do Utworów    wymienionych w § 3 ust. 

1 będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami                    i 

w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 

czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, 

systemu lub standardu, 

c) użyczenie, najem lub dzierżawa, 
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d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie                       

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten 

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

e) wprowadzanie do pamięci komputera, 

f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  

g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób 

przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

h) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji utworu, 

i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Utworu, prawo do rozporządzania 

opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 

udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

7. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na  wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, o których mowa w § 3 ust.1 w 

nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2).   

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania 

Utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez 

Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

9. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż autorzy Utworów nie będą wykonywali przysługujących im praw 

osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz 

innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy Utworu. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i oświadczenia stron niniejszej umowy z nią związane wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

    

 

 

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

WYKONAWCA 

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

                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 


