
WZÓR UMOWY 
UMOWA  

O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO  
(dalej „Umowa”)  
Nr ……………… 

 
zawarta w dniu ..........................…………… w Warszawie, pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 
52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska …………………………………………..…………….., przez 
Panią/Pana…………….………………………., zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 
 

a 
 

…………………………., zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,  
 
o następującej treści:  

 
§ 1. Przedmiot Umowy  

 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy 

specjalistycznego doradztwa prawnego w zakresie prawa geologicznego i górniczego w sprawach 
wymagających szerokiej wiedzy na temat zmian wprowadzonych w tym zakresie na przestrzeni 
ostatnich około 40 lat, zwanych dalej „Usługami”. 

2. Usługi będą polegać na: 
1) udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu analiz i opinii prawnych; 
2) sporządzaniu pism procesowych; 
3) udziale w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę, w tym wideokonferencjach. 

 
§ 2. Oświadczenia Zleceniobiorcy 

 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że przy wykonywaniu Umowy będzie kierować się najlepszą dostępną 

wiedzą, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru wykonywanych Usług.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz potencjał 
ekonomiczny i organizacyjny, potrzebne do należytego wykonania Umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza ponadto, że nie istnieją konflikty interesów pomiędzy obecnymi 
lub byłymi klientami w związku z Umową oraz zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić 
działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadziłaby do konfliktu interesów 
z interesami Zleceniodawcy w zakresie objętym Umową i uniemożliwiałaby reprezentowanie 
i należytą ochronę interesów Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Umowy osobiście, przy zachowaniu należytej 
staranności, w oparciu o informacje i dokumenty uzyskane od Zleceniodawcy. Zleceniobiorca 
nie może powierzyć wykonania zleconych mu czynności osobom trzecim. 

5. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za treść i prawidłowość sporządzonych przez siebie 
dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy 
specjalistycznej oraz zasadami bezstronności i poufności. 



   2 

§ 3. Realizacja Umowy 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie ze zleceniami, zwanymi dalej 
„Zleceniami”, przekazywanymi przez osoby wskazane w § 7 ust. 1, drogą mailową na adres 
wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2. Zleceniodawca będzie przekazywał Zleceniobiorcy, drogą 
elektroniczną na adres mailowy wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2 lub osobiście, na bieżąco informacje 
i materiały potrzebne do realizacji Zlecenia. 

2. Zlecenia będą określać zakres czynności, które Zleceniobiorca będzie zobowiązany wykonać, oraz 
termin i formę ich wykonania. Zleceniobiorca zobowiązuje się w terminie wskazanym w Zleceniu 
przekazać Zleceniodawcy rezultaty prac, zgodnie z wyborem Zleceniodawcy, pisemnie lub drogą 
mailową na adres wskazany w § 7 ust. 1 pkt 1. 

3. Zleceniobiorca w trakcie realizacji Umowy będzie pozostawał w stałym kontakcie 
ze Zleceniodawcą, celem szczegółowych konsultacji dotyczących realizacji Zleceń, za 
pośrednictwem osób wskazanych w § 7 ust. 1, w dni robocze w godzinach pracy Zleceniodawcy 
(8:00 – 17:00). 

4. W przypadku gdy Zleceniodawca będzie miał uwagi do świadczonych przez Zleceniobiorcę Usług, 
zgłosi je Zleceniobiorcy w formie pisemnej lub drogą mailową na adres wskazany w § 7 ust. 1 
pkt 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania Zlecenia, którego dotyczą uwagi. Brak uwag 
we wskazanym terminie będzie uważany za odbiór rezultatów Zleceń. Zleceniobiorca w terminie 
wskazanym przez Zleceniodawcę, nie krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązuje się wykonać 
Zlecenie zgodnie z uwagami, przy czym czas niezbędny do wykonania Zlecenia zgodnie 
z uwagami nie jest traktowany jako roboczogodzina, nie jest wliczany do limitu roboczogodzin 
oraz nie należy się za niego wynagrodzenie. W przypadku nienależytego wywiązania się przez 
Zleceniobiorcę z tego zobowiązania, postanowienia § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio, 
z zastrzeżeniem że opóźnienie w wykonaniu Zlecenia zgodnie z uwagami liczone jest od upływu 
terminu określonego w zdaniu pierwszym. 

5. W przypadku udziału w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę, w tym 
wideokonferencjach, Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić każdorazowo notatkę ze 
spotkania, w której zawarte będą główne elementy udzielonego wsparcia merytorycznego. 
Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy notatkę do końca okresu 
rozliczeniowego na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1.  

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest stawić się na miejsce spotkania w terminie wyznaczonym przez 
Zleceniodawcę. O terminie i miejscu spotkania Zleceniobiorca zostanie powiadomiony drogą 
elektroniczną, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, w terminie nie 
krótszym niż 2 dni robocze przed dniem, w którym ma odbyć się spotkanie. 

 
§ 4. Miesięczne raporty 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przedstawiać Zleceniodawcy miesięczne raporty z Usług 

zrealizowanych w ramach Umowy w danym miesiącu, zwane dalej „Raportami”, do 5 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Raporty zawierać będą zestawienie 
Usług wykonanych w danym miesiącu, roboczogodzin przeznaczonych na realizację Usług 
w danym miesiącu oraz wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych wytworzonych w ramach realizacji Umowy w danym miesiącu i przekazanych 
Zleceniodawcy wraz ze wskazaniem wartości przenoszonych, zgodnie z § 10, autorskich praw 
majątkowych do każdego z nich. 

2. Zleceniodawca zaakceptuje przedłożony Raport lub zgłosi do niego zastrzeżenia, drogą mailową na 
adres wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 
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W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu Zleceniobiorca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia i przedstawienia Zleceniodawcy poprawionego Raportu do akceptacji w terminie 
3 dni roboczych. 

§ 5. Czas realizacji Umowy 
 

1. Zleceniobiorca będzie świadczył Usługi od dnia zawarcia Umowy do czasu wyczerpania limitu 
roboczogodzin przeznaczonych na świadczenie Usług, jednak nie dłużej niż do dnia 
………………………., przy czym limit roboczogodzin przewidzianych na świadczenie Usług 
wynosi ……………….. roboczogodzin. 

2. W przypadku gdy kwota, o której mowa w § 9 ust. 1, nie zostanie wykorzystana w całości 
w okresie do dnia ………………….. na realizację Usług, nie powoduje to po stronie 
Zleceniobiorcy roszczenia o zapłatę w części niezrealizowanej wartości Umowy, ani roszczenia 
o przedłużenie Umowy.  

3. W przypadku wyczerpania limitu roboczogodzin określonego w ust. 1 przed dniem 
……………………….. umowa wygasa. 

4. Przez roboczogodzinę rozumie się godzinę zegarową, w trakcie której Zleceniobiorca wykonuje 
czynności związane ze świadczeniem Usług na rzecz Zleceniodawcy.  

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag dotyczących ilości roboczogodzin 
przeznaczonych na realizację Usługi, w ramach akceptacji Raportu zgodnie z Umową. 

 
§ 6. Poufność informacji 

 
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

wszystkich informacji i materiałów przekazanych, ujawnionych lub przygotowanych w trakcie 
i w związku z wykonywaniem Umowy. Informacje lub materiały, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, zostaną wykorzystane jedynie przez Zleceniobiorcę do celów realizacji Umowy i nie 
zostaną ujawnione osobom trzecim, bez zgody Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, 
a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

4. Zleceniobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, wykorzystywać, 
upubliczniać lub udostępniać materiałów i informacji określonych w ust. 2 w innych celach niż 
wynikające z Umowy. 

5. Postanowienia ust. 2 i 4 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz 
informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek 
samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, 
w zakresie w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie 
odrębnych przepisów. 

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty przed dostępem osób trzecich 
informacje i materiały określone w ust. 2, w tym nośniki, na których te informacje lub materiały 
zostały utrwalone oraz wszelkie narzędzia, przy użyciu których będzie miał dostęp do informacji 
i materiałów objętych niniejszym paragrafem. 

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest, po wykonaniu Umowy, do zwrócenia Zleceniodawcy 
wszystkich materiałów uzyskanych od Zleceniodawcy i wytworzonych podczas realizacji Umowy 
oraz skasowania wszystkich wskazanych wyżej materiałów z nośników danych. 
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§ 7. Kontakty bieżące między Stronami  

 
1. Strony wyznaczają przedstawicieli do bieżących kontaktów między nimi w osobach: 

1) ze strony Zleceniodawcy:  
a) Pani/Pan ………………., tel. ……………., adres e-mail: ……………………., 
b) Pani/Pan ………………., tel. ……………., adres e-mail: ……………………., 

2) ze strony Zleceniobiorcy: Pani/Pan ………., tel. ……., adres e-mail: …………., 
2. Zleceniobiorca ma możliwość zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, gdy jest to uzasadnione 

obiektywnymi okolicznościami, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
Zleceniodawcę drogą mailową na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1. 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
i powiadomić o tym Zleceniodawcę drogę mailową na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1, na 
żądanie Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia powiadomienia 
Zleceniobiorcy o potrzebie zmiany drogą mailową na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2.  

4. Zleceniodawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w każdym momencie, 
o czym powiadomi Zleceniobiorcę drogą mailową na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy. 
 

§ 8. Doręczenia 
 

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję: 
1) dane Zleceniodawcy: 

a) adres: ………………………………………………………………………………...………, 
b) faks: ………………………………………………………………………………...……….., 
c) e-mail: ……………………………………………………………………………………….; 

2) dane Zleceniobiorcy: 
a) adres: ………………………………………………………………………………………..., 
b) faks: …………………………………………………………………………………………., 
c) e-mail: ………………………………………………………………………...……………... 

2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych 
kontaktowych w formie pisemnej i na adresy mailowe drugiej Strony wskazane w ust. 1. 
Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio podane 
dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.  

3. O ile Strony nie postanowią inaczej korespondencję, z zastrzeżeniem ust. 4, Strony będą doręczać 
sobie pocztą kurierską lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną lub faksem, na ostatnio 
podane przez Stronę dane kontaktowe. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, musi mieć formę pisemną i być 
doręczone drugiej Stronie listem poleconym lub pocztą kurierską, na ostatnio podany przez Stronę 
adres. 

5. Korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania 
na odpowiedni adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie. 

6. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę 
kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane jako skutecznie 
doręczone z upływem czternastego dnia od dnia pierwszej próby doręczenia. 
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§ 9. Wynagrodzenie 
 

1. Strony uzgadniają, że za należytą realizację Umowy Zleceniobiorca otrzyma Wynagrodzenie 
w kwocie nie wyższej niż …………………… zł brutto (słownie: …………………), zwane dalej 
„Wynagrodzeniem”, w tym 23% VAT, które stanowi iloczyn limitu roboczogodzin oraz stawki za 
roboczogodzinę, która wynosi …………….. zł brutto (słownie: …………………). 

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Umowy, w tym 
także z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 10, 
przy czym jednostkowa wartość autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego 
w wyniku wykonania Umowy nie przekroczy kwoty określonej w art. 16e ust. 1 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. 
zm.).  

3. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach miesięcznych, płatnych po wykonaniu Zleceń 
przeznaczonych do realizacji w danym miesiącu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki za 
roboczogodzinę, o której mowa w ust. 1, i liczby roboczogodzin poświęconych przez 
Zleceniobiorcę na realizację Zleceń w danym miesiącu, wynikającej z zaakceptowanego przez 
Zleceniodawcę Raportu, oraz po wykonaniu zobowiązań wynikających z § 6 ust. 7, w zakresie 
w jakim materiały nie będą niezbędne do dalszej realizacji Umowy.  

4. Zapłata każdej z rat Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 
…………………………………, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą realizacji faktury będzie 
zaakceptowanie przez Zleceniodawcę Raportu za dany miesiąc.  

5. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, następuje przez złożenie 
pisemnego oświadczenia przez Zleceniobiorcę i nie wymaga aneksu do Umowy. 

6. Zleceniodawca nie gwarantuje Zleceniobiorcy zlecenia realizacji Usług na maksymalną kwotę 
Wynagrodzenia i z tego tytułu Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia. 

7. Zleceniodawca ma prawo do zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym 
niezwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie 
środków na pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków 
finansowych dla Zleceniodawcy. 

8. Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zleceniodawcy. 

9. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów świadczonych Usług. 

10. Zleceniobiorca nie może dokonać przelewu wierzytelności bez zgody Zleceniodawcy. 
 

§ 10. Autorskie prawa majątkowe  
 

1. Z dniem przekazania utworów, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa 
majątkowe do utworów powstałych w ramach realizacji Umowy, zwanych dalej „Utworami”, na 
następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 

liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

2) wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 
3) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie oryginału lub egzemplarzy osobom 

trzecim; 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 
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5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 

2. W ramach Wynagrodzenia, z dniem przekazania Utworów,  Zleceniobiorca zezwala Zleceniodawcy 
na rozporządzanie i korzystanie ze sporządzonych opracowań Utworów na polach eksploatacji 
określonych w ust. 1 oraz przenosi na Zleceniodawcę prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do nich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich 
przejścia na Zleceniodawcę obciążone prawami na rzecz osób trzecich i upoważnia Zleceniodawcę 
lub jego następców prawnych do: 
1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworów; 
2) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania 

z Utworów; 
3) udostępniania Utworów anonimowo. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, 
a także udzielenie upoważnień, o których mowa w ust. 3, nie jest limitowane co do czasu oraz 
terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Utworów oraz ich opracowań zarówno 
w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym wydawanych 
lub przygotowywanych przez Zleceniodawcę lub na jego zlecenie. 

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich 
praw majątkowych i osobistych osób trzecich, jeśli w trakcie lub w wyniku wykonania Umowy 
doszłoby do ich naruszenia. 

6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zleceniodawcy z roszczeniami z powodu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym majątkowych lub osobistych praw autorskich, 
Zleceniobiorca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w 
przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zleceniodawca lub osoby trzecie, 
którym Zleceniodawca udzielił prawa do korzystania z Utworów, będą musiały zaniechać 
korzystania z Utworów w całości lub w części lub zostaną zobowiązane prawomocnym wyrokiem 
sądu do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób 
trzecich, Zleceniobiorca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym 
zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.  

7. Zleceniodawca niezwłocznie zawiadomi Zleceniobiorcę o wszelkich roszczeniach z powodu 
naruszenia praw własności intelektualnej skierowanych przeciwko Zleceniodawcy w zakresie 
Utworów objętych Umową.  

 
§ 11. Przetwarzanie danych osobowych 

 
Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy określa zawarta przez 
Strony odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego 
Załącznik do Umowy.  

 
§ 12. Wypowiedzenie Umowy 

 
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, zachowując dwutygodniowy 

termin wypowiedzenia. 
2. Wypowiedzenie Umowy przez Zleceniodawcę może nastąpić w szczególności z ważnych 

powodów, którymi są m.in.: 
1) niewykonanie Usługi lub  
2) wykonanie Usługi niezgodnie z Umową lub  
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3) nieprzedkładanie dokumentów, do których dostarczania zobowiązany jest Zleceniobiorca lub 
4) nierzetelne wskazywanie liczby roboczogodzin przeznaczonych na realizację Usług lub 
5) nieuwzględnianie zastrzeżeń zgłaszanych przez Zleceniodawcę w ramach realizacji Umowy 

lub  
6) utrudnione kontakty ze Zleceniobiorcą. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Zleceniobiorcy przysługuje Wynagrodzenie z tytułu 
należycie wykonanej części Umowy, płatne po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę Raportu 
dotyczącego wykonanej części Umowy. 
 

§ 13. Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę, 
Zleceniodawca: 
1) wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 

10% kwoty Wynagrodzenia albo  
2) wyznaczy Zleceniobiorcy dodatkowy termin na należyte wykonanie Umowy i zażąda zapłaty 

0,2% kwoty Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia ponad termin 
realizacji Usługi określony zgodnie z § 3, jednak kara umowna naliczona na podstawie tego 
punktu nie będzie wyższa niż 10% kwoty Wynagrodzenia, a po bezskutecznym upływie 
dodatkowego terminu, skorzysta z uprawnienia przewidzianego w pkt 1 albo 3, albo 

3) odbierze Usługi zrealizowane w ramach danego Zlecenia i zażąda zapłaty kary umownej 
w wysokości 3% kwoty Wynagrodzenia. 

2. W przypadku każdorazowego naruszenia zobowiązań wynikających z postanowień dotyczących 
poufności informacji lub danych osobowych Zleceniodawca: 

1) wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 
15% kwoty Wynagrodzenia albo 

2) zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia. 
3. W przypadku wypowiedzenia przez Zleceniodawcę Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 

pkt 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanej części Umowy, płatne 
po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę Raportu dotyczącego należycie wykonanej części Umowy.  

4. W przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu albo należytym wykonaniu Usług 
i nieskorzystania przez Zleceniodawcę z uprawnień wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 3 
Zleceniodawca ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% kwoty Wynagrodzenia 
za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia ponad termin określony zgodnie z § 3, przy czym 
kara umowna naliczona na podstawie tego ustępu nie będzie wyższa niż 10% kwoty 
Wynagrodzenia.  

5. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego 
tytułu, przy czym maksymalna wysokość kar umownych naliczona na postawie Umowy nie może być 
wyższa niż 20 % Wynagrodzenia. 

6. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Zleceniodawcy na skutek 
niewykonywania bądź nienależytego wykonywania Umowy, Zleceniodawca może dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wierzytelności 
Zleceniobiorcy. 

8. Czas realizacji Usług po upływie terminu realizacji Usług określonego zgodnie z § 3 nie jest 
traktowany jako roboczogodzina, nie jest wliczany do limitu roboczogodzin oraz nie należy się za 
niego wynagrodzenie. 
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§ 14. Siła wyższa 

 
1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, 

gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej. 
2. Przez Siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć 

i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe 
lub na pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności i które nie wynikło wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej działaniem. 

3. Na czas działania Siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 

4. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły wyższej, zobowiązana 
jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, ze 
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy 
obowiązków z powodu działania Siły wyższej. 

 
§ 15. Polityka Środowiskowa 

 
Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zleceniodawcy, 
zamieszczonej na stronie www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie (zakładka: Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska/Co robimy/System Zarządzania i Audytu EMAS/EMAS w Ministerstwie), oraz 
że jest świadomy znaczenia zgodności realizacji postanowień Umowy z Polityką.  

 
§ 16. Postanowienia końcowe 

 
1. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 
3. Wszelkie zmiany treści Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wymagają 

zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.  
5. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca. 
6. Integralną część Umowy stanowi załącznik do niej. 

 
 
 

ZLECENIOBIORCA      ZLECENIODAWCA 


