
 
UMOWA 

na świadczenie usług szkoleniowych 

zawarta w dniu .................... roku we Włocławku, pomiędzy:  

………………………… 
zwaną dalej "Zleceniodawcą"  
a 
Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Włocławku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. B2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr , KRS 0000682913 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP 888 312 96 75, 
REGON 367220450, wysokość kapitału zakładowego 39 472 000 zł, reprezentowana przez: 
Katarzynę Minett – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej "Wykonawcą",  

łącznie zwane "Stronami", a odrębnie "Stroną".  

§ 1. 
1.  Wykonawca zrealizuje na rzecz  Zleceniodawcy usługi szkoleniowe, bez prawa wyłączności, 

 na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę mając na uwadze dobro Zleceniodawcy 

z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru 
prowadzonej przez Wykonawcę działalności.  

§ 2. 
W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca: 

a) Opracuje i upubliczni harmonogram szkoleń do udziału w których będzie uprawniony 
Zleceniodawca, 

b) Przygotuje materiały szkoleniowe (skrypt), 
c) Przeprowadzi szkolenia w tematyce określonej każdorazowo w ogłoszeniu o naborze 

uczestników szkolenia.   
§ 3. 

Zleceniodawca: 
1) jest uprawniony do zgłaszania chęci uczestnictwa we wskazanych przez siebie szkoleniach  

w terminie zakreślonym w ogłoszeniu o naborze uczestników danego szkolenia,  
2) zobowiązuje się uczestniczyć w szkoleniach, co do których zgłosił chęć uczestnictwa,  

w terminach zakreślonych każdorazowo przez Zleceniobiorcę w ogłoszeniu o naborze 
uczestników szkolenia,  

3) może przystąpić do danego szkolenia tylko jeden raz, 
4) w przypadku niemożności dotrzymania zobowiązania o którym mowa w pkt 2 Zleceniodawca 

zobowiązuje się w niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o braku możliwości 
uczestniczenia w danym szkoleniu, 

5) współpracuje ze Zleceniobiorcą w zakresie koniecznym dla efektywnego przeprowadzenia 
szkolenia  
  

§ 4. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do 31.05.2023r.     
3. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy, Zleceniodawca stwierdzi, że jej kontynuacja jest niecelowa, 
powiadomi o tym Zleceniobiorcę. Otrzymane powiadomienie będzie równoznaczne  
z wypowiedzeniem niniejszej Umowy.   
 

§ 5. 
Realizowana w ramach niniejszej Umowy usługa szkoleniowa jest bezpłatna dla Zleceniodawcy. 
 

 
 



 
§ 6. 

1. Wykonawca, w zakresie w jakim materiały wytworzone w ramach realizacji niniejszej usługi będą 
stanowiły utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) (dalej: pr. aut.), udziela na rzecz Zleceniodawcy licencji 
niewyłącznej na korzystanie z nich. 

2. Wykonawca udziela Zleceniodawcy licencji na korzystanie z praw autorskich do utworów wyłącznie 
w zakresie korzystania z nich w ramach przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 powyżej,  
w tym wymienionych w art. 50 pr. aut. na polach eksploatacji wymienionych poniżej: 

1) korzystanie z Utworów na własny użytek; 
2) utrwalanie i zwielokrotnienie każdą możliwą techniką w nieograniczonej liczbie 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową na wszelkich znanych nośnikach, z zastrzeżeniem, iż na każdej kopii 
zostaną powielone uwagi dotyczące praw autorskich i praw własności przemysłowej;  

3) digitalizacji, wielokrotnego wprowadzenia i zapisywania w pamięci komputera; 
4) wielokrotnego publikowania, wielokrotnego udostępniania i przekazywania utworu 

(oryginału lub kopii) w całości lub w części osobom trzecim. 
3. Udzielenie przez Wykonawcę licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, następuje bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych. 
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z praw autorskich do utworów przynależnych 

Wykonawcy z zachowaniem najwyższej staranności, w sposób nie wprowadzający odbiorców  
w błąd. 

5. Zleceniodawca nie ma prawa do udzielenia osobom trzecim sublicencji bez zgody Wykonawcy  
na korzystanie z praw autorskich. 

§ 7. 
Zleceniodawca nabywa własność każdego dostarczonego przez Wykonawcę egzemplarza materiału 
szkoleniowego w formie papierowej jak również  materiałów w formie elektronicznej. 
 

§ 8. 
Zabronione jest przenoszenie wynikających z niniejszej Umowy praw i obowiązków na osoby trzecie. 

§ 9. 
1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wszelkie spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  
 

 

ZLECENIODAWCA WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Oświadczenie uczestnika RODO 
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

 


