
 

Budowa Parku Naukowo Technologicznego w Opolu współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

 

 
 
 

Umowa o świadczenie usługi „Program Preinkubacji PNT w Opolu” 
 
 
zawarta w dniu dd.mm.2020 r.  w Opolu pomiędzy: 
 
„Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
z siedzibą w Opolu, przy ulicy Technologicznej 2, kod 45-839, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000449086, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 54.611.000,00 PLN,  posiadającą 
numer NIP: 7543069732 i numer REGON: 161506358, reprezentowana przez: Aleksandra Szubryt – Kierownik 
ds. Inkubatora Przedsiębiorczości, działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa 
Zwana dalej „PNT w Opolu”, 
a 
 [Imię i Nazwisko] zamieszkałym w: ul. […], kod pocztowy i miejscowość posiadającym numer PESEL: […], 
legitymującym się dowodem osobistym nr […] seria […] wydanym przez […]  
 
Zwanym dalej ”Uczestnikiem Programu” 
Zwanymi łącznie „Stronami” w dalszej części Umowy o Świadczenie Usługi „Program Preinkubacji PNT w Opolu” 
(zwanej dalej „Umową”). 

 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych obowiązków Stron związanych z realizacją 

usługi „Program Preinkubacji PNT w Opolu”. 
2. PNT w Opolu oświadcza, iż świadczy usługę pod nazwą „Program Preinkubacji PNT w Opolu”, (zwana dalej 

„Usługą) skierowaną do osób fizycznych planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 
która polega w szczególności na: 
1) technicznych i organizacyjnych formach pomocy udzielanych Uczestnikom Programu, 
2) realizacji, rozwijaniu przez PNT w Opolu Przedsięwzięcia Uczestnika Programu w warunkach 

wolnorynkowych. 
3. PNT w Opolu oświadcza, że posiada niezbędne środki techniczne, wiedzę i kompetencję w zakresie 

świadczenia usługi „Program Preinkubacji PNT w Opolu” oraz zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą 
starannością. 

4. Uczestnik Programu jest osobą fizyczną i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.  

5. PNT w Opolu oświadcza, iż usługa wskazana w ust. 2 umożliwia Uczestnikowi Programu poznanie zasad  
i przepisów prawa związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz realizację i sprawdzenie 
skuteczności innowacyjnego pomysłu biznesowego w warunkach obrotu gospodarczego bez konieczności 
rejestracji działalności gospodarczej. 

6. Na potrzeby niniejszej Umowy określonym poniżej pojęciom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Biuro - przestrzeń użytkowa utworzona w celu wykorzystania potencjału intelektualnego oraz wsparcia 

w prowadzeniu działalności gospodarczej Uczestników Programu działających  
w ramach usługi „Programu Preinkubacji PNT w Opolu”; 

2) Opiekun - osoba umocowana przez PNT w Opolu stosownym pełnomocnictwem lub wyznaczony 
pracownik PNT w Opolu, której zadaniem jest sprawowanie opieki i kontroli nad Uczestnikiem 
Programu oraz wykonywanie określonych niniejszą Umową obowiązków;  

3) Przedsięwzięcie – innowacyjny pomysł biznesowy, który zgłoszony został przez Uczestnika Programu 
za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, zweryfikowany z wynikiem pozytywnym przez Opiekuna  
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oraz Komisję Oceniającą i realizowany przez PNT w Opolu za pośrednictwem Uczestnika Programu,  
w ramach usługi „Program Preinkubacji PNT w Opolu”; 

4) Klient Zewnętrzny – podmiot trzeci na rzecz którego wykonywane jest Przedsięwzięcie; 
5. W związku ze świadczeniem Usługi zostaje ustanowiony dla Uczestnika Programu Opiekun, którym będzie: 

Aleksandra Szubryt – Kierownik ds. Inkubatora Przedsiębiorczości Parku Naukowo-Technologicznego w 
Opolu. 

 
 

§ 2. 
1. W celu realizacji usługi opisanej w § 1 ust. 2 pkt 1) PNT w Opolu zobowiązuje się świadczyć na rzecz 

Uczestnika Programu odpłatnie (za wynagrodzeniem) czynności zmierzające do tworzenia i organizacji 
warunków umożliwiających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i umożliwiających oraz 
promujących udział Uczestnika Programu we wszelkiego rodzaju projektach wspomagających 
Przedsięwzięcie. 

2. Świadczenie przez PNT w Opolu Usługi polega w szczególności na następujących czynnościach: 
1) stała opieka i doradztwo Opiekuna w ramach świadczonej przez PNT w Opolu Usługi oraz ocena 

realizowanego w ramach Usługi Przedsięwzięcia, w zakresie możliwości jego ochrony prawnej, źródeł 
finansowania, innowacyjności, zastosowania i ekonomicznego wykorzystania technologii 
Przedsięwzięcia; 

2) doradztwo prawne, polegające w szczególności na udzielaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej 
porad prawnych w wymiarze maksymalnym do 1,5 godziny w miesiącu kalendarzowym), na zasadach 
opisanych w załączniku nr 2 do regulaminu, pn. „Szczegółowe zasady świadczenia porad prawnych  
w ramach Programu Preinkubacji PNT w Opolu”; 

3) świadczenie usług księgowych i kadrowych; 
4) umożliwienie posługiwania się logotypem PNT w Opolu przez okres obowiązywania Umowy; 
5) korzystanie z powierzchni użytkowej Biura wraz z jego wyposażeniem, na warunkach określonych  

w pisemnym porozumieniu pomiędzy Stronami; 
6) udostępnianiu adresu PNT w Opolu dla celów korespondencji pocztowej; 
7) prowadzeniu przez PNT w Opolu książki korespondencji pocztowej Uczestnika Programu; 
8) informowaniu pod wskazany w umowie adres e-mail Uczestnika Programu o fakcie przyjęcia 

korespondencji zaadresowanej do Uczestnika Programu; 
9) pomocy w uzyskaniu środków przyznawanych w szczególności z dotacji, subwencji etc.; 
10) pomocy w pozyskiwaniu kontraktów dla Uczestników Programu w szczególności poprzez: 

a) organizację spotkań biznesowych, 
b) możliwość udziału w ogólnopolskich jak i lokalnych konkursach, 
c) możliwość uczestnictwa i prezentacji swojego Przedsięwzięcia w ramach Programu Preinkubacji 

PNT w Opolu podczas organizowanych lub współorganizowanych przez PNT w Opolu wydarzeń 
takich jak: konferencje, wystawy, sympozja, targi, szkolenia etc. 

10) indywidualne subkonto bankowe. 
2. W ramach świadczenia Usługi przez PNT w Opolu możliwe jest wykonanie dodatkowych czynności, których 

forma realizacji, zakres oraz cena określona zostanie w zawartym pomiędzy stronami stosownym Aneksie 
do niniejszej Umowy. Dodatkowe czynności wykonywane w ramach Usługi to w szczególności: 
1) dodatkowa pomoc przekraczająca limit usług w ramach opłaty, o którym mowa w pkt 1; 
2) doradztwo księgowe po wyjściu z Programu Preinkubacji PNT w Opolu; 
3) doradztwo prawne po wyjściu z Programu Preinkubacji PNT w Opolu; 
4) doradztwo IT po wyjściu z Programu Preinkubacji PNT w Opolu; 
5) pomoc w pozyskaniu dotacji na stworzenie i rozwój działalności gospodarczej po wyjściu z Programu 

Preinkubacji PNT w Opolu; 
6) możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych partnerom biznesowym przez firmy 

współpracujące z PNT w Opolu i inne, w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika Programu; 
7) realizacji dodatkowych usługi, w zależności od potrzeb i ustaleń Stron; 
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§ 3. 
1. Realizacja Przedsięwzięcia Uczestnika Programu wykonywana jest przez PNT w Opolu, przez co Strony 

rozumieją sytuację w której Uczestnik Programu występować będzie jako podwykonawca PNT w Opolu, 
działając na rachunek i zlecenie PNT w Opolu. 

2. W celu realizacji Przedsięwzięcia Uczestnik Programu każdorazowo na podstawie oddzielnej umowy z PNT 
w Opolu realizować będzie na rzecz Klientów Zewnętrznych, lecz na zlecenie PNT w Opolu, 
Przedsięwzięcie pod nazwą […], a przedsięwzięcie to nazywane będzie startup. 

3. Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawiera formularz aplikacyjny do Usługi. 
4. Uczestnik Programu zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy podwykonawstwa prowadzić 

działalność w zakresie Przedsięwzięcia wskazanego zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej. Zmiana zakresu 
Przedsięwzięcia wymaga każdorazowej zgody PNT w Opolu oraz zmiany Umowy. 

5. Uczestnik Programu zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Opiekuna pisemnego sprawozdania  
z realizacji Przedsięwzięcia. 

6. Uczestnik Programu uprawniony jest do realizacji Przedsięwzięcia po spełnieniu następujących warunków: 
1) Podpisania niniejszej Umowy; 
2) Zawarcia umowy pomiędzy PNT w Opolu a Klientem Zewnętrznym na realizację Przedsięwzięcia; 
3) Zawarcie z PNT w Opolu umowy podwykonawstwa dotyczącej realizacji Przedsięwzięcia na rzecz 

Klienta Zewnętrznego; 
7. Strony zgodnie oświadczają, iż PNT w Opolu nie jest podmiotem jakichkolwiek zobowiązań wynikających  

z zawartych przez Uczestnika Programu umów niezwiązanych z Przedsięwzięciem bądź które zostały 
zawarte z naruszeniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

8. Rozpoczęcie realizacji Przedsięwzięcia  przed spełnieniem warunków o których mowa powyżej  oznacza, iż 
Uczestnik Programu nie wykonuje Przedsięwzięcia w rozumieniu Umowy, a działanie takie jest uznane za 
działalność prowadzoną na własne ryzyko, bez możliwości korzystania ze wsparcia PNT w Opolu. W takim 
przypadku PNT w Opolu w szczególności nie odpowiada za jakiekolwiek rozliczenia z Klientem 
Zewnętrznym, urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, do których zobowiązany 
jest Uczestnik Programu. 

9. Wykorzystywanie przez Uczestnika Programu przekazanych na jego rzecz przez PNT w Opolu środków oraz 
zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale PNT w Opolu 
poddane jest kontroli i oceniane jest pod kątem sposobu, celowości, prawidłowości ich wykorzystania oraz 
gospodarności w ich dysponowaniu. 

10. Czynności kontrolnych i oceny dokonuje Opiekun, który zobowiązany jest przekazać swoje uwagi na piśmie 
Uczestnikowi Programu oraz Prezesowi Zarządu PNT w Opolu. 

 
 

§ 4. 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem […] i jest zawarta na czas określony wynoszący 36 miesięcy 
kalendarzowych. 
 
 

§ 5. 
1. Z tytułu wykonywania czynności wskazanych w § 2 Umowy PNT w Opolu otrzyma wynagrodzenie, które 

stanowi zwrot poniesionych przez PNT w Opolu kosztów organizacyjnych i administracyjnych w związku  
z realizacją Usługi. 

2. Wynagrodzenie powyższe strony ustalają w wysokości zgodnej z Cennikiem Opłat za Uczestnictwo  
w Programie Preinkubacji PNT w Opolu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i publikowanym 
na stronie biuro@pnt.opole.pl., z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku określonym w § 7 ust. 3 Umowy oraz każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia na 
podstawie umowy cywilno-prawnej PNT w Opolu otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie, które stanowi 
zwrot poniesionych przez PNT w Opolu kosztów administracyjnych w związku z realizacją Usługi,  
w wysokości 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy miesiąc zawieszenia wykonywania Usługi 
lub za każdą wypłatą wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 i ust. 3. zostanie powiększone o należny podatek od towarów  
i usług (VAT) w stawce i wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT. 

5. Podstawą zapłaty za Usługę określoną w § 2 będzie prawidłowo wystawiona przez PNT w Opolu faktura 
VAT i doręczona Uczestnikowi Programu zgodnie z niniejszym paragrafem.  

mailto:biuro@pnt.opole.pl
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6. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 2 ust. 2 do faktury VAT zostanie doliczona kwota 
stanowiąca cenę za realizację dodatkowych czynności w ramach Usługi, zgodna z zawartym z Uczestnikiem 
Programu stosownym Aneksem do Umowy i powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT)  
w stawce i wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT. 

7. PNT w Opolu wystawi fakturę VAT nie częściej niż jeden raz w miesiącu, do 15-tego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym Usługa była wykonywana. Strony ustalają, iż każdorazowo terminem 
zapłaty jest termin 14 dni od daty doręczenia Uczestnikowi Programu (na adres zgodny z § 13ust. 2) 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT wystawionej przez PNT 
w Opolu, a datą zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego PNT w Opolu. 

9. PNT w Opolu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych z tytułu niedochowania przez Uczestnika 
Programu terminów płatności. 

10. Uczestnik Programu oświadcza, iż PNT w Opolu uprawnione jest do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Uczestnika Programu. 

 
 

 § 6. 
1. Z tytułu realizacji na rzecz Klienta Zewnętrznego Przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 2, Uczestnik 

Programu otrzyma od PNT w Opolu wynagrodzenie określone w umowie podwykonawczej. 
2. Wypłata wynagrodzenia wskazanego powyżej odbywa się na podstawie podpisanej pomiędzy PNT  

w Opolu a Uczestnikiem Programu umowy podwykonawstwa dotyczącej realizacji Przedsięwzięcia na 
rzecz Klienta Zewnętrznego. 

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowe wykonanie przez Uczestnika Programu 
Przedsięwzięcia (podwykonawstwa) na rzecz Klienta Zewnętrznego, wystawienie odpowiedniego 
rachunku przez Uczestnika Programu i jego zaakceptowanie przez PNT w Opolu oraz dokonanie płatności 
przez Klienta Zewnętrznego na rzecz PNT w Opolu. 

4. PNT w Opolu jest zobowiązane do zapłaty wszelkich danin publicznoprawnych wynikających z łączącej PNT 
w Opolu i Uczestnika Programu umowy podwykonawstwa. Zobowiązanie określone w zdaniu pierwszym 
dotyczy w szczególności wszelkich należności publicznoprawnych dotyczących Uczestnika Programu, 
których kwota następnie zostanie potrącona z przysługującego Uczestnikowi Programu wynagrodzenia 
zgodnie z ust. 1. 

5. Jeśli efektem Przedsięwzięcia Uczestnika Programu, realizowanym za pośrednictwem PNT w Opolu na 
rzecz Klienta Zewnętrznego, jest utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskie  
i prawa pokrewne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 ., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) bądź inne prawo własności 
intelektualnej, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1410), w takim przypadku autorskie prawa majątkowe 
lub inne prawa własności intelektualnej przysługują PNT w Opolu. 

6. Strony ustalają, że w przypadku gdy osoba trzecia zgłosi roszczenia dotyczące całości lub części utworów 
bądź innych prawa własności intelektualnej (o których mowa w ust. 5), powstałych w ramach 
Przedsięwzięcia, Uczestnik Programu, na wezwanie PNT w Opolu, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia 
sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt  i ryzyko oraz zaspokoi wszelkie 
uzasadnione roszczenia osób trzecich. W razie zasądzenia od PNT w Opolu roszczeń osób trzecich 
wskazanych w zdaniu pierwszym, Uczestnik Programu zwróci PNT w Opolu całość pokrytych roszczeń oraz 
wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to w szczególności koszty procesu oraz koszt obsługi 
prawnej z tym związanej.  

 
 

§ 7. 
1. Do obowiązków Uczestnika Programu należy w szczególności: 

1) realizowanie  Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 2, w sposób zgodny z prawem, wedle swojej 
najlepszej wiedzy oraz z zachowaniem należytej staranności;  

2) zakaz zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu PNT w Opolu; 
3) zakaz przyjmowania jakichkolwiek przysługujących PNT w Opolu wpłat od Klientów Zewnętrznych 

należnych w związku z realizacją Przedsięwzięcia; 
4) zakaz zawierania przez Uczestnika Programu z osobą trzecią kolejnej umowy podwykonawstwa na 

realizację Przedsięwzięcia bez pisemnej zgody PNT w Opolu; 
5) współpracy z Opiekunem w zakresie prawidłowej realizacji Umowy; 
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6) terminowego wnoszenia opłat wynikających z Umowy; 
7) niezwłocznego przekazywania Opiekunowi wszelkiej dokumentacji powstałej w trakcie wykonywania 

Przedsięwzięcia, w szczególności umów, rozliczeń, rachunków, zestawień etc. 
8) informowania Opiekuna o zamierzonych działaniach w związku z realizacją Usługi; 

2. Uczestnik Programu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Korzystania z Usług Parku Naukowo-
Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. Jednocześnie Uczestnik 
Programu oświadcza, iż zapoznał się z wymienionym powyżej Regulaminem i w całości akceptuje jego 
aktualnie obowiązującą treść. 

3. Uczestnik Programu uprawniony jest do zawieszenia wykonywania Usługi, na oznaczony okres poprzez 
złożenie Opiekunowi pisemnego wniosku o zwieszenie. Okres zawieszenia wykonywania Usługi jest 
wliczany do czasu trwania Umowy, określonego zgodnie z § 5 ust. 1. Zawieszenie wykonywania Usługi jest 
niedopuszczalne w czasie realizacji Przedsięwzięcia na rzecz Klienta Zewnętrznego, w okresie 
wypowiedzenia Umowy oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy obliczonym zgodnie z § 4 
Umowy.  

4. Wszystkie formy aktywności Uczestnika Programy, które naruszają prawo, zasady współżycia społecznego 
czy dobre obyczaje będą skutkowały rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym  
i poinformowaniem przez PNT w Opolu odpowiednich organów. 

5. Uczestnik Programu nie może zatrudniać osób fizycznych na podstawie umów o pracę. 
6. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do realizacji Przedsięwzięcia w ramach umowy podwykonawstwa 

na rzecz Klienta Zewnętrznego, który jest jednocześnie jego pracodawcą, chyba że PNT w Opolu wyrazi na 
to zgodę w formie pisemnej. W takim przypadku Uczestnik Programu zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować PNT w Opolu (najpóźniej w chwili zawarcia umowy podwykonawstwa z PNT w Opolu), iż 
pozostaje w stosunku pracy z Klientem Zewnętrznym. 

7. Usługa dostępna jest wyłącznie na terytorium Polski.  
 
 

§ 8. 
1. Każdej ze Stron służy prawo rozwiązania umowy, za pisemnym oświadczeniem, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym złożone zostało oświadczenie o rozwiązaniu umowy, z zastrzeżeniem że Uczestnik Programu nie 
może rozwiązać Umowy w okresie realizacji Przedsięwzięcia na rzecz Klienta Zewnętrznego oraz w okresie 
obowiązywania zawartej z PNT w Opolu umowy podwykonawstwa. 

2. PNT w Opolu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w razie:  
1) zalegania przez Uczestnika Programu z zapłatą wynagrodzenia wskazanego w § 5, za co najmniej dwa 

pełne okresy płatności, pod warunkiem uprzedzenia Uczestnika Programu przez PNT w Opolu na 
piśmie o zamiarze  rozwiązania i udzieleniu Uczestnikowi Programu dodatkowego tygodniowego 
terminu do zapłaty zaległego wynagrodzenia; 

2) naruszania przez Uczestnika Programu Regulaminu Korzystania z Usług Parku Naukowo-
Technologicznego w Opolu sp. z o.o  

3) naruszania przez Uczestnika Programu obowiązków określonych w niniejszej Umowie, pod 
warunkiem uprzedzenia Uczestnika Programu przez PNT w Opolu na piśmie o zamiarze rozwiązania  
i udzielenia Uczestnikowi Programu dodatkowego terminu siedmiodniowego do zaniechania 
naruszeń i usunięcia skutków dokonanych naruszeń. 

4) poniesienia przez PNT w Opolu szkody w skutek działań bądź z winy Uczestnika Programu, 
5) naruszenia przez Uczestnika Programu obowiązków w związku z realizacją Przedsięwzięcia bądź 

wynikających z umowy podwykonawstwa albo z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
6) marnotrawstwa i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych na rzecz Uczestnika 

Programu środków oraz zasobów z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy 
udziale PNT w Opolu. 

3. Rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia nie zwalnia Uczestnika Programu  
z odpowiedzialności względem PNT w Opolu z tytułu realizacji Przedsięwzięcia na rzecz Klienta 
Zewnętrznego. 

4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 9. 
1. Uczestnik Programu zapłaci PNT w Opolu karę umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych) netto  

w przypadku naruszenia jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w niniejszej Umowie. W przypadku 
jednoczesnego naruszenia kilku obowiązków wynikających z  Umowy wysokość kary umownej ulega 
zsumowaniu. 

2. Uczestnik Programu zapłaci PNT w Opolu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)  
w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Programu. 

4. Karę umowną Uczestnik Programu ureguluje na podstawie wezwania do zapłaty sporządzonego przez PNT 
w  Opolu. Zapłata z tytułu kary umownej zostanie uiszczona przez Uczestnika Programu w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

5. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie, PNT w Opolu może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Naliczanie kar umownych stanowi uprawnienie Stron, a nie obowiązek, a Strony mogą według własnego 
uznania odstąpić od naliczenia lub dochodzenia kar umownych, a także wysokość kar umownych 
miarkować. 
 

§ 10. 
1. Uczestnik Programu odpowiada materialnie za wszelkie szkody poniesione przez PNT w Opolu w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uczestnika Programu postanowień i obowiązków 
zawartych w Umowie lub  które będą wynikały z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika Programu 
lub będących następstwem działań lub zaniechań Uczestnika Programu. 

2. Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działania lub zaniechania osób 
trzecich, którymi posłużył się do wykonania Przedsięwzięcia oraz mogące powstać z tego tytułu szkody. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie względem PNT w Opolu 
roszczeń w związku z działaniem bądź zaniechaniem Uczestnika Programu, Uczestnik Programu 
zobowiązany będzie do zwrotu PNT w Opolu wszelkich uiszczonych przez PNT w Opolu kwot  
(w szczególności należności głównej, kar umownych, odsetek ustawowych, kosztów ewentualnego 
postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego) w pełnej wysokości w terminie 7 dni od 
dnia wezwania. Uprawnienie powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia szkody na zasadach ogólnych 
od Uczestnika Programu poniesionej przez PNT w Opolu, w związku ze zgłoszonymi roszczeniami przez 
osoby trzecie. 

4. Uczestnik Programu odpowiada w pełnej wysokości za szkody powstałe w wyniku realizacji na rzecz PNT  
w Opolu Przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 2 bądź za szkody spowodowane efektami Przedsięwzięcia. 

5. Strony ustalają, że w przypadku gdy osoba trzecia zgłasza roszczenia odszkodowawcze wynikające  
z Przedsięwzięcia realizowanego przez Uczestnika Programu na rzecz PNT w Opolu, Uczestnik Programu, 
na wezwanie PNT w Opolu, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 
roszczeniom na własny koszt  i ryzyko oraz zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich.  
W razie zasądzenia od PNT w Opolu roszczeń osób trzecich wskazanych w zdaniu pierwszym, Uczestnik 
Programu zwróci PNT w Opolu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, 
włączając w to w szczególności koszty procesu oraz koszt obsługi prawnej z tym związanej. 

 
§ 11. 

1. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody PNT  
w Opolu. 

2. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń jakichkolwiek przysługujących mu 
wierzytelności, z wierzytelnościami przysługującymi PNT w Opolu z tytułu niniejszej umowy. 

 
§ 12. 

1. Strony zobowiązują się pod rygorem odszkodowawczym, do zachowania w poufności wszelkich 
okoliczności, o których dowiedziały się podczas i w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego zobowiązania osób, którymi posługuje się do wykonania 
Umowy, do przestrzegania zobowiązań wskazanych w ust. 1, a za działania lub zaniechania takich osób 
odpowiada jak za działania lub zaniechania własne, chociażby nie ponosiła winy w wyborze.  
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§ 13. 
1. PNT w Opolu oświadcza, iż do wszelkich zdarzeń oraz czynności związanych  

z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy właściwy jest następujący adres do korespondencji:  
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o.  
Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Technologiczna 2 
45-839 Opole,  
tel. 77-443-89-35 oraz adres e-mail a.szubryt@pnt.opole.pl.  
Osobą upoważnioną ze strony PNT w Opolu do kontaktu z Uczestnikiem Programu jest  
Aleksandra Szubryt– Kierownik ds. Inkubatora Przedsiębiorczości 

2. Uczestnik Programu oświadcza, iż do wszelkich zdarzeń oraz czynności związanych  
z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy właściwy jest następujący adres do korespondencji: […], 
tel. […] oraz adres e-mail […].  
Osobą upoważnioną ze strony Uczestnika Programu do kontaktu z PNT w Opolu jest […] 

3. Zmiana wszelkich danych zawartych w ust. 1 i ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem uznania za 
skuteczne doręczenie korespondencji na ostatni znany i wskazany zgodnie z Umową adres Strony. 

 
 
 

§ 14. 
1. Załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się nieważne nie narusza to ważności  

i mocy prawnej pozostałych postanowień Umowy, jej celu oraz intencji Stron. 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Regulaminu Korzystania z Usług Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu sp. z o.o. 
5. Wszelkie spory, roszczenia mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z zawarciem, realizacją  

i wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PNT w Opolu. 
6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………… ………………………………. 
 

PNT w Opolu 
 

Uczestnik Programu 

 


