
 Umowa o współpracy Nr … / 2014 

 

Zawarta w Błoniu k. Warszawy, w dniu …… 2014 r. 

pomiędzy: 

……………….. 

reprezentowaną przez:  

1.................... 

2...................... 

zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 

a 

Rafałem Buchcar, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Buch-Car” Rafał Buchcar 
z siedzibą: 05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 38, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki, posiadającym numer NIP: 529-104-30-56 oraz numer REGON: 008427258,  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje i zobowiązuje się 
do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy - z uwzględnieniem jego pełnej struktury organizacyjno - 
terytorialnej - obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów 
niebezpiecznych, zwanego dalej „doradcą”, określonych w Umowie europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641) oraz w przepisach ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, 
z późn. zm.). 

2. Szczegółowy wykaz obowiązków doradcy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik 
nr 1 do umowy.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy wykonywaniu 
czynności doradcy, określone przepisami prawa wymienionymi w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
Kopia „Świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w   zakresie transportu 
towarów niebezpiecznych” nr 23/WITD_VII/2009 wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego, w dniu 28.09.2009 r., ważnego do dnia 3 czerwca 2015 r., 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania zawodu doradcy oraz zobowiązuje się do posiadania tego ubezpieczenia przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

§ 2. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na bieżąco informować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach 
w   zakresie przepisów prawnych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz 
regulujących inne czynności związane z tym przewozem, a raz na dwa lata, przy zmianie 
przepisów, przeprowadzić odpowiednie szkolenia stanowiskowe. 

2. Zleceniobiorca - w ramach obowiązków określonych w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 1 - zobowiązuje 
się odpowiadać pisemnie na pytania Zleceniodawcy dotyczące regulacji prawnych i obowiązków 
Zleceniodawcy w zakresie dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych oraz innych czynności 
związanych z tym przewozem, na bieżąco, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania każdego pytania. 
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§ 3. 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępniania, w miarę potrzeb Zleceniobiorcy, wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do należytego wykonania usług stanowiących przedmiot 
umowy, a znajdujących się w posiadaniu Zleceniodawcy, z wyjątkiem dokumentów i informacji, 
które uzna za tajne. 

2.  Zleceniodawca zobowiązuje się również do udzielania Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych 
wyjaśnień, w szczególności w sytuacji braku dokumentacji związanej z usługą stanowiącą 
przedmiot umowy, do której świadczenia zobowiązany jest Zleceniobiorca. 

§ 4. 
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie 

wykonania umowy, w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Pozostałą dokumentację Zleceniodawca zobowiązuje się przekazywać Zleceniobiorcy, stosownie 
do potrzeb, w trakcie obowiązywania i wykonywania niniejszej umowy.  

3. Dokumenty stanowiące podstawę do sporządzenia przez Zleceniobiorcę rocznego sprawozdania 
z działalności przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 
oraz czynności z tym związanych, Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy nie 
później niż w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku następującego po roku, za który 
Zleceniobiorca przygotuje sprawozdanie. 

§ 5. 

1. Z tytułu wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy, określonych w § 1 i 2 umowy, 
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne wynoszące ……….. zł (słownie: …….. 
złotych 00/100) netto, płatne kwartalnie/miesięcznie/półrocznie/rocznie. Do kwoty wynagrodzenia 
dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wynagrodzenie w kwocie określonej w § 5 ust. 1 obejmuje wszelkie należności z tytułu 
świadczenia przez Zleceniobiorcę usług objętych przedmiotem umowy wskazanym w § 1 i § 2 
umowy. Zleceniodawca, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz 
Zleceniobiorcy innych należności niż wynagrodzenie określone w  § 5 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku uzasadnionej konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w celu prawidłowego 
wykonania usług stanowiących przedmiot umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest uprzednio 
poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę oraz uzyskać akceptację Zleceniodawcy do ich 
każdorazowego poniesienia.  

4. Niewykonanie przez Zleceniobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, zwalnia Zleceniodawcę 
z obowiązku zwrotu nieskonsultowanych dodatkowych kosztów.  

5. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 płatne jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury Zleceniodawcy, przelewem na 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy. 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca deklaruje możliwość wykonywania na rzecz Zleceniodawcy również innych niż 
określone w § 1 i § 2 umowy świadczeń, w szczególności w zakresie: konsultowania przepisów 
dotyczących transportu oraz regulujących obrót i magazynowanie towarów niebezpiecznych, 
organizowania i przeprowadzania szkoleń dotyczących postępowania z towarami niebezpiecznymi 
na podstawie przepisów określonych w  § 1 ust. 1 umowy, dostarczania i sprzedaży wydawnictw 
oraz publikacji fachowych, a także sprzętu i wyposażenia.  

2. Świadczenia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 realizowane są na podstawie odrębnych, 
uprzednich porozumień stron umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania 
Zleceniodawcy zniżek w wysokości od 5% do 25% w zakresie cen za świadczenia dodatkowe, 
o których mowa w ust. 1.  
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§ 7. 

W przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę w terminie wynikającym z obowiązujących 
przepisów, umowy lub innego uzgodnienia stron, któregokolwiek z obowiązków objętych przedmiotem 
umowy określonym w § 1 i 2, Zleceniodawca ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 8. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę usługi lub usług 
objętych przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie naprawić 
szkodę poniesioną z tego tytułu przez Zleceniodawcę. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na żądanie Zleceniodawcy, do współpracy lub wyręczania 
Zleceniodawcy w przypadku składania wyjaśnień przed organami państwowymi, w tym organami 
administracji publicznej.  

§ 9. 

1. W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę 
obowiązku objętego przedmiotem umowy w przypisanym temu obowiązkowi terminie, 
wynikającym z obowiązujących przepisów, umowy lub z innego uzgodnienia stron, Zleceniobiorca 
zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości kwoty umowy - za każdy 
dzień zwłoki. Karę umowną nalicza się, aż do dnia należytego wykonania obowiązku przez 
Zleceniobiorcę. Zleceniodawca ma prawo żądania zapłaty kary umownej, niezależnie od realizacji 
uprawnienia, o którym mowa w § 7 umowy.  

2. W sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązku objętego przedmiotem umowy, jest wyższa niż 
zastrzeżona kara umowna, Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. W przypadku zawinionego nieprzekazania przez Zleceniodawcę dokumentacji stanowiącej 
podstawę do sporządzenia przez Zleceniobiorcę rocznego sprawozdania z działalności 
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności 
z tym związanych, w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy, Zleceniodawca ponosi pełną 
odpowiedzialność finansową przed organami władzy państwowej. 

§ 10. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieujawniania informacji i danych stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.  

2. Tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy stanowią wszelkie niepodane do publicznej 
wiadomości informacje, w szczególności techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne 
oraz inne informacje mające znaczenie gospodarcze, względem których Zleceniodawca podjął 
niezbędne działania mające na celu zachowanie ich poufności.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji i danych, na ujawnienie których 
Zleceniodawca wyraził pisemnie zgodę oraz informacji i danych powszechnie znanych lub 
podanych do publicznej wiadomości. 

4. Obowiązek określony w § 8 ust. 1 wiąże w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, 
jak również po jej rozwiązaniu, przez czas nieograniczony. 

§ 11. 

Osobą upoważnioną przez Zleceniodawcę do bieżącego współdziałania ze Zleceniobiorcą 
w   wykonywaniu niniejszej umowy, w szczególności do przedstawiania pytań, o których mowa 
w § 2 ust. 2 umowy jest Pan / Pani …………………………...... 

§ 12. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z prawem jej wypowiedzenia przez każdą ze stron 
w terminie trzymiesięcznym, w formie pisemnej.  
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2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uporczywej 
zwłoki Zleceniodawcy (3 miesiące) z realizacją obowiązków, o których mowa w § 5. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia umowy, bez konieczności 
składania odrębnego oświadczenia woli, z dniem utraty przez Zleceniobiorcę statusu doradcy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - 
w odniesieniu do przewozu drogowego. 

§ 13. 

Strony wyrażają wzajemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach 
określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

§ 14. 

Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 16. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 17. 

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

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 
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Załączniki do Umowy o współpracy Nr ...../2013, z dnia ........... 2013 r. 

zawartej pomiędzy: Firmą ……………….. , a Rafałem Buchcar „BUCH - CAR” 

Załącznik nr 1 

Zleceniobiorca jest zobowiązany na podstawie Umowy o współpracy do świadczenia na rzecz 
Zleceniodawcy usług obejmujących wykonywanie wszelkich obowiązków doradcy, określonych 
w   Umowie ADR oraz w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych - w odniesieniu do przewozu drogowego. Podstawowym zadaniem doradcy, zgodnie 
z podrozdziałem 1.8.3.3 Umowy ADR, jest dążenie - poprzez zastosowanie wszelkich niezbędnych 
środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa 
Zleceniodawcy - do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 
i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. 

1. W odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, Zleceniobiorca (doradca) 
ma w szczególności następujące obowiązki: 

a) śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych; 

b) doradzanie przedsiębiorstwu Zleceniodawcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 
i pomoc w ewentualnych postępowaniach wyjaśniających lub odwoławczych; 

c) przygotowywanie, w co najmniej trzech egzemplarzach, rocznego sprawozdania z działalności 
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności 
z tym związanych dla kierownictwa przedsiębiorstwa Zleceniodawcy lub odpowiednio dla władz 
państwowych; 

d) podpisanie każdego przygotowanego egzemplarza rocznego sprawozdania imieniem 
i nazwiskiem oraz wskazanie numeru świadectwa doradcy; 

e) przechowywanie sporządzonego sprawozdania rocznego przez okres pięciu lat i udostępnianie go 
władzom państwowym na ich żądanie; 

f) sporządzanie raportów powypadkowych dla Zleceniodawcy, komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów prowadzących odpowiednie postępowanie 
związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń 
osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska, przy czym raport ten nie 
zastępuje innych raportów wymaganych na podstawie przepisów krajowych lub 
międzynarodowych. 

Ilekroć w punkcie niniejszym jest mowa o przewozie towarów niebezpiecznych, pod pojęciem tym 
strony rozumieją również czynności związane z przewozem, załadunkiem, składowaniem, 
rozładunkiem i nadawaniem do przewozu towarów niebezpiecznych.  

2. Obowiązki Zleceniobiorcy (doradcy) w zakresie śledzenia, opracowywania i weryfikacji procedur 
wewnętrznych Zleceniodawcy, mających na celu zapewnienie przestrzegania w przedsiębiorstwie 
Zleceniodawcy przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, obejmują 
w szczególności śledzenie, opracowywanie i weryfikację: 

a) procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji, opakowania 
i znakowania przewożonych towarów niebezpiecznych; 

b) praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględnienia wymagań specjalnych związanych 
z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu; 

c) procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, 
krótkotrwałym składowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych; 

d) prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, w tym szkolenia 
dotyczącego zmian w przepisach, oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej; 

e) wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą 
zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów 
niebezpiecznych; 
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f) prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat 
poważnych wypadków, awarii (patrz rozdział 1.8.5 ADR) lub poważnych naruszeń przepisów 
podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych; 

g) wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii 
lub poważnych naruszeń przepisów; 

h) uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów 
niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów; 

i) sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów 
niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje; 

j) stosowania środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych 
z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych; 

k) wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony 
jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają 
przepisom; 

l) wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań 
dotyczących załadunku i rozładunku, 

m) wprowadzania planów i procedur ochrony towarów niebezpiecznych, w tym towarów 
niebezpiecznych wysokiego ryzyka, odpowiednio do wymagań wynikających podrozdziału 
1.10.3.2 Umowy ADR oraz przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych - w odniesieniu do przewozu drogowego. 


