Załącznik nr 2
do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami w ramach
Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja
Rozwój stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezesa PARP nr 35/2019

Umowa ramowa nr …
zwana dalej: „Umową”
pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, z późn. zm.) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej
81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095, zwaną dalej „PARP”, reprezentowaną przez :
Panią/Pana…na podstawie pełnomocnictwa nr …,. którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do
Umowy;
a
Panią/Panem … zamieszkałą/ym w …, przy ulicy …, PESEL: … [prowadzącą/ym działalność
gospodarczą pod firmą… numerem REGON… i NIP…]1,
zwaną/zwanym dalej „Ekspertem”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.
§ 1. Zakres umowy ramowej
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad zaangażowania Eksperta do zadań związanych
z:
1) udziałem w wyborze projektów do dofinansowania (dalej: „zadania związane
z wyborem projektów”);
2) realizacją praw i obowiązków PARP wynikających z umowy o dofinansowanie projektu
albo decyzji o dofinansowaniu projektu (dalej: „zadania związane z umową lub
decyzją”).
2. Ekspert oświadcza, że zapoznał się z Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oraz
współpracy z ekspertami w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój,
Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój, zwanym dalej „Regulaminem”,
opublikowanym w serwisie internetowym PARP pod adresem www.parp.gov.pl
w zakładce O nas - Nabór ekspertów, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się
do ich stosowania. Prawa i obowiązki Stron są określone w Umowie i Regulaminie.
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Postanowienie uwzględnić, jeśli ekspert prowadzi działalność gospodarczą.
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3. Ekspert może uczestniczyć w zadaniach, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w programie
operacyjnym, w ramach którego jest wpisany do Wykazu kandydatów na ekspertów.
4. Zadania, o których mowa w ust. 1 (dalej zwane Zleceniami), będą każdorazowo zlecane w
trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 2. Termin obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania przez ostatnią ze Stron do 31
grudnia 2027 r.
§ 3. Obowiązki Eksperta
1. Ekspert zobowiązuje się do wykonywania zleconych zadań zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z następującymi dokumentami w zakresie,
w jakim mają one zastosowanie do zadań zleconych Ekspertowi:
1) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020;
2) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020;
3) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020;
4) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020;
5) Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020;
6) Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
7) Kryteriami wyboru projektów przyjętymi w wersji stosowanej do danego konkursu;
8) Regulaminami Konkursów i Regulaminami pracy KOP właściwymi dla danego konkursu;
9) „Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” obowiązującą w PARP;
10) postanowieniami umowy o dofinansowanie, w zakresie której Ekspert realizuje zadanie.
2. Ekspert zobowiązuje się do zapoznania z przepisami i dokumentami wskazanymi w ust. 1
oraz przestrzegania zasad w nich określonych. PARP udostępni Ekspertowi dokumenty
określone w ust. 1 pkt 7-10 najpóźniej w chwili złożenia Ekspertowi zlecenia wykonania
zadań, zwanego dalej: „Zleceniem”.
3. Zawierając Umowę Ekspert jest zobowiązany złożyć oświadczenie w sprawie znajomości
przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do Umowy.
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4. Ekspert zobowiązuje się wykonywać Zlecenia w ramach Umowy zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie, w szczególności zgodnie z § 11 Regulaminu.
5. Ekspert ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie Zleceń zgodnie z Umową i.
6. Ekspert nie może udostępniać osobom trzecim żadnych informacji i dokumentów
pozyskanych w ramach wykonywania Umowy. Ekspert nie może zatrzymywać kopii
jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z wykonywanymi
zadaniami. Po wykonaniu zadań określonych niniejszą umową Ekspert zobowiązany jest
do zniszczenia wersji papierowych oraz usunięcia wersji elektronicznych dokumentów,
w szczególności związanych z wyborem projektów do dofinansowania.
7. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Ekspert zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia PARP o zaistniałym konflikcie oraz do niezwłocznego zaprzestania
wykonywania zadań, których dotyczy konflikt interesów. Konfliktem interesów jest
zagrożenie neutralności i obiektywizmu przy realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1
Umowy, z powodu istnienia pomiędzy Ekspertem a wnioskodawcą/beneficjentem lub
partnerem wnioskodawcy/beneficjenta, którego dotyczą prowadzone zadania,
wykonawcą wskazanym we wniosku o dofinansowanie lub wykonawcą wybranym do
realizacji usług w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie lub podmiotem
przygotowującym wnioski o dofinansowanie takich relacji, które wywołują znaczne
pozytywne lub znaczne negatywne emocje lub znaczne pozytywne lub negatywne
nastawienie Eksperta wobec tych podmiotów.
8. Ekspert zobowiązuje się do niepodejmowania współpracy z wnioskodawcą/beneficjentem
lub partnerem wnioskodawcy/beneficjenta, którego wniosek o dofinansowanie opiniował
w ramach zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w okresie 12 miesięcy liczonych:
1) od dnia publikacji na stronie internetowej PARP listy wniosków, które uzyskały
dofinansowanie w konkursie, w ramach którego wniosek ten podlegał ocenie lub
opiniowaniu – w przypadku zadań związanych z wyborem projektów;
2) od dnia odbioru Zlecenia przez PARP – w przypadku zadań związanych z umową lub
decyzją.
9. Ekspert zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PARP o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonywanie Zleceń, nie później niż w terminie
2 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) od dnia zaistnienia zdarzenia, , w tym w szczególności do
powiadomienia PARP o:
1) utracie przez Eksperta pełni praw publicznych;
2) utracie przez Eksperta pełnej zdolności do czynności prawnych;
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3) skazaniu Eksperta prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) utracie przez Eksperta uprawnień wymaganych w dziedzinie objętej programem
operacyjnym, które stanowiły podstawę wpisu Eksperta do Wykazu kandydatów na
ekspertów w ramach tego programu operacyjnego.
10. Ekspert nie może przenieść, w całości lub w części, praw i obowiązków wynikających
z Umowy na osoby trzecie.
11. W dniu zawarcia Umowy Ekspert jest zobowiązany do złożenia oświadczenia Eksperta dla
celów podatkowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy oraz oświadczenia
Eksperta o statusie ewidencyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
12. W przypadku zmiany danych osobowych Ekspert zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić PARP o tym fakcie.
§ 4. Prawa autorskie
1. Ekspert oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), jakimi będzie się
posługiwał w toku realizacji przedmiotu Umowy, a także powstałe w jej trakcie lub
w wyniku wykonania Zleceń będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń
z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,
a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
2) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do
materiałów, w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez PARP i dysponowanie na
polach eksploatacji określonych w ust. 3;
3) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
Umowy.
2. Każdorazowo z dniem odbioru danego Zlecenia bez zastrzeżeń, Ekspert przenosi na PARP
autorskie prawa majątkowe do opinii wykonanych w ramach Umowy, zwanych dalej
„utworami”.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów obejmuje prawo do
rozporządzania nimi i korzystania z nich na terytorium Polski i poza jej granicami na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów –wytwarzanie egzemplarzy utworów
jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
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optycznego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na
wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub wideo, nośnikach papierowych lub
podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach pamięci,
nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału lub egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, niż określony w pkt 2:
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej
lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach
kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach
przekazów, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub
zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie
lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych,
multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
b) wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje
naziemne, za pośrednictwem satelity, poprzez sieci kablowe, telekomunikacyjne lub
multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także
osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice,
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach
wymienionych w lit. a,
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, wystawienie;
4) modyfikowanie, dokonywanie zmian, przeróbek, dostosowywanie do potrzeb PARP,
łączenie, wykorzystywanie oryginałów lub modyfikacji do dowolnych celów PARP.
4. Z dniem, o którym mowa w ust. 2 Ekspert przenosi na PARP prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów, tj. prawo
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 3 powyżej oraz zezwala na wprowadzanie zmian do utworów, bez
konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa
osobiste.
5. Z chwilą wytworzenia utworów, Ekspert udziela PARP licencji na korzystanie z utworów
od czasu ich wytworzenia do czasu przejścia na PARP autorskich praw majątkowych na
polach eksploatacji określonych w ust. 3.
6. Ekspert odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych
osób trzecich, spowodowane w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy lub dysponowania
przez PARP wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń
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przeciwko PARP, Ekspert zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób
trzecich oraz do zwolnienia PARP z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu
PARP wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
7. Własność nośników, na których zostaną przekazane utwory, przechodzi na PARP z chwilą
ich odbioru.
8. Ekspert zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw
osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych
praw w stosunku do PARP lub osób trzecich działających na zlecenie PARP.
§ 5. Wynagrodzenie Eksperta
1. Ekspert otrzyma wynagrodzenie za dane Zlecenie w złotych, obliczone zgodnie z
wysokością wynagrodzenia za jedno zadanie określone w Zleceniu.
2. Wynagrodzenie należne Ekspertowi z tytułu realizacji danego Zlecenia stanowi całkowite
wynagrodzenie należne Ekspertowi z tytułu wykonania zadań określonych w Zleceniu,
w tym także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz
przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których
mowa w § 4 Umowy. Ekspertowi nie przysługuje zwrot od PARP jakichkolwiek
dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Eksperta w związku
z realizacją Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez PARP prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury, o których mowa
w ust. 5.
4. Podstawą wystawienia przez Eksperta rachunku lub faktury i warunkiem wypłaty
Ekspertowi wynagrodzenia za dane Zlecenie jest potwierdzenie przez PARP prawidłowego
wykonania zadań w ramach Zlecenia poprzez podpisanie bez zastrzeżeń przez PARP
protokołu odbioru Zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
5. W przypadku, gdy Ekspert jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
wystawia rachunek, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku, gdy
Ekspert prowadzi działalność gospodarczą wystawia fakturę VAT.
6. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy Eksperta, wskazany
na rachunku lub fakturze, o których mowa w ust. 3.
7. W treści Zlecenia Ekspert będzie każdorazowo informowany z jakich środków jest
finansowane jego wynagrodzenie.
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§ 6. Ocena pracy Eksperta
Praca Eksperta będzie podlegała ocenie cząstkowej na zasadach określonych
w Regulaminie.
§ 7. Rozwiązanie umowy
1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia bez konieczności wskazywania przyczyny.
2. PARP może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Ekspert utracił pełnię praw publicznych;
2) Ekspert utracił pełną zdolność do czynności prawnych;
3) Ekspert został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za
umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Ekspert został usunięty z Wykazu kandydatów na ekspertów;
5) Ekspert utracił uprawnienia wymagane w dziedzinie objętej programem operacyjnym,
które stanowiły podstawę wpisu Eksperta do Wykazu kandydatów na ekspertów
w ramach tego programu operacyjnego;
6) PARP powzięła informację o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających pełnienie
funkcji Eksperta w sposób bezstronny lub rzetelny;
7) Ekspert zamieścił we wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów
lub załączył do tego wniosku oświadczenia lub dokumenty niezgodne ze stanem
faktycznym;
8) Ekspert odmówił przyjęcia Zlecenia bez uzasadnionych przyczyn lub utrudnia pracę
związaną z realizacją zadań objętych Zleceniem;
9) Ekspert po przyjęciu Zlecenia odmówił wykonania zadania objętego Zleceniem bez
uzasadnionych przyczyn;
10) Ekspert uzyskał negatywną ocenę, o której mowa w Regulaminie;
11) Ekspert naruszył obowiązki, o których mowa w § 3 ust. 7 - 10 Umowy;
12) Ekspert został pracownikiem PARP;
13) Ekspert nie zaakceptował zmian Regulaminu, zgodnie z § 14 Regulaminu;
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Udzielone Zlecenia, które nie zostały odebrane przez PARP do dnia rozwiązania Umowy
wygasają, z zastrzeżeniem, że zadania dotychczas wykonane przez Eksperta w ramach
tych Zleceń zostaną odebrane zgodnie z zasadami, o których mowa w § 5 Umowy.
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5. Skorzystanie przez PARP z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy nie rodzi po stronie
Eksperta jakichkolwiek roszczeń wobec PARP, w szczególności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego
tytułu.
§ 8. Kary umowne
1. Ekspert zapłaci PARP kary umowne w przypadku:
1) naruszenia przez Eksperta zasad określonych w oświadczeniach i deklaracjach
złożonych na podstawie: § 3 ust. 1 pkt 3 lub § 11 ust. 2-3 Regulaminu – w wysokości 10
000 zł za każdy przypadek naruszenia;
2) niedostarczenia opinii w terminie, który przekracza dwukrotnie termin wyznaczony
w danym Zleceniu – w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego Ekspertowi
z tytułu danego Zlecenia.
2. PARP ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych, na zasadach ogólnych.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być pokrywane z wynagrodzenia należnego
Ekspertowi lub bezpośrednio przez Eksperta na podstawie skierowanego do Eksperta
wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru PARP. Na karę umowną zostanie
wystawiona nota obciążeniowa.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie
kierowana poprzez Lokalny System Informatyczny funkcjonujący w PARP lub odpowiednio
na poniższe adresy:
1) PARP: ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa, e-mail: rekrutacja_eksperci@parp.gov.pl;
2) Ekspert: adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej wskazany w LSI1420.
2. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, Strony są zobowiązane do
niezwłocznego powiadomienia o nowym adresie w formie elektronicznej na adres e-mail
drugiej strony wskazany w ust. 1. Jeśli w terminie 5 dni od wysłania powiadomienia druga
Strona nie potwierdzi jego odbioru, Strona wysyła powiadomienie w formie pisemnej na
adres wskazany w ust. 1 w terminie 2 dni od dnia upływu terminu na potwierdzenie
odbioru.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
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poz. 1431, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
4. Spory powstałe w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby PARP.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo osoby reprezentującej PARP;
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych
osobowych;
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenia Eksperta dla celów podatkowych;
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Eksperta o statusie ewidencyjnym;
5) Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru Zlecenia;
6) Załącznik nr 6 – Wzór rachunku.
7. Umowa jest zawarta z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
8. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem zawarcia Umowy rozwiązują za porozumieniem
Stron Umowę ramową nr … z …. 2
9. Udzielone i nie odebrane na podstawie Umowy ramowej nr … z … zlecenia zostaną
odebrane zgodnie z § 5 Umowy.2

PARP (data, podpis) ...
Ekspert (data, podpis) ...

2

Postanowienia usunąć, w przypadku gdy umowa zawierana jest z Ekspertem, który złożył wniosek o wpis do
wykazu kandydatów na ekspertów za pośrednictwem LSI.

