
 

 

 

UMOWA 

pomiędzy: 

Nazwa i adres instytutu: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, 31-343 

Kraków, ul. Smętna 12 NIP: 6750001828, REGON: 000325943,dalej zwanym „Instytutem”, reprezen-

towanym przez Panią: Dyrektor prof. Małgorzatę Filip, będącą Beneficjentem w rozumieniu umowy 

nr PPI/PRO/2019/1/00038/U/00001 o realizację i finansowanie projektu w ramach Programu PROM - 

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (dalej Program), zawartej z 

Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, zwanej dalej „Umową z Instytutem”. 

a 

Panią/Panem: [imię i nazwisko PESEL jeżeli jest, ewentualne nr paszportu, oraz adres doktoranta lub 

członka kadry akademickiej ]:………………………………………………………………………… 

dalej zwaną/ ym “Uczestnikiem Projektu”  

Strony ustaliły następujące warunki umowy 

 

POSTANOWIENIA UMOWY: 

 

§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.  Strony wzajemnie postanowiły zrealizować wymianę stypendialną w ramach Programu z zacho-

waniem postanowień Umowy z Instytutem. Program jest współfinansowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z dokumentacją Programu  i z obo-

wiązkami, które zostały nałożone na niego w Umowie z Instytutem i wymienionych w niej doku-

mentach i akceptuje je. 

3. Instytut zapewni Uczestnikowi Projektu dofinansowanie na realizację krótkiej formy kształcenia, 

(……. należy podać krótki opis działania wraz z terminami, w których Działanie będzie realizo-

wane) zwane dalej Działaniem. 

4. Na okres realizacji Działania, o którym mowa w § 1 ust 3 niniejszej umowy, Uczestnik Projektu 

jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów rezygnacji 

podróży. Uczestnik Projektu przedłoży Instytutowi kopię polis ubezpieczeniowych (umów ubez-

pieczenia) oraz warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela najpóźniej w 7 dniu przed rozpoczę-

ciem Działania. 

5. Uczestnik Projektu przyjmuje dofinansowanie i zobowiązuje się zrealizować Działanie o którym 

mowa w ust. 3. 

6. Jeżeli w wyniku realizacji Działania powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), Uczestnik Pro-

jektu przeniesie każdorazowo na Instytut autorskie prawa majątkowe do utworu, bez ograniczeń 

co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pół eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci kompu-

terowych, 

2) wystawianie i publiczna prezentacja na ekranie, w tym podczas seminariów i konferencji, 



 

 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach au-

diowizualnych i komputerowych, 

4) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elek-

tronicznej, 

5) wprowadzenie do obrotu, 

6) nieodpłatne udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy, 

7) wykorzystywanie w całości lub części oraz łącznie z innymi utworami, opracowanie po-

przez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację  tłumaczenie na języki ob-

ce, zmianę barw lub wielkości całości lub części, 

8) prowadzanie całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, łącznie z utrwalaniem w pa-

mięci RAM, 

9) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii w sieciach 

przewodowych albo drogą transmisji bezprzewodowej przez stację naziemną lub za po-

średnictwem satelity.    

7. Uczestnik Projektu przenosi każdorazowo na Instytut prawo do wykonywania praw zależnych 

oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu na polach eksploata-

cji wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu.  

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Instytutu na polach eksploatacji wskazanych 

w ust. 8 niniejszego paragrafu zostanie dokonane w ramach przyznanego Uczestnikowi Projektu 

dofinansowania, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.   

9. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej umowy. Wprowa-

dzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności.  

 

    § 2 – CZAS TRWANIA UMOWY 

 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia tj. po podpisaniu przez ostatnią ze stron. 

2. Działanie rozpocznie się w dniu…………….. a zakończy w dniu………………….. 

3. Umowa może zostać rozwiązania przez Instytut ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

1) rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień umowy, w szczególności  

w przypadku wydatkowania znaczącej części środków finansowych (powyżej 50% przy-

znanej kwoty) niezgodnie z umową lub uchylania się przez Uczestnika Projektu od zawar-

cia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, 

2) niewypełnienia przez Uczestnika Projektu ankiety ewaluacyjnej w określonym w umowie 

terminie, 

3) umieszczenia przez Uczestnika Projektu w składanych przez siebie dokumentach, wnio-

skach lub rozliczeniach nieprawdziwych informacje lub złożenia nieprawdziwego oświad-

czenia, 

4) nieprawidłowego realizowania Działania lub powodowania swoim działaniem okoliczno-

ści zagrażających prawidłowej realizacji Działania, 

5) opóźnienia Uczestnika Projektu w realizacji Działania w takim stopniu, że w ocenie Insty-

tutu nie jest prawdopodobne, że Działanie zostanie zrealizowane w terminie określonym 

w umowie lub we wniosku. 



 

 

4. W przypadku rozwiązania umowy, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych 

środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi jak za opóźnienie liczonymi od dnia przeka-

zania tych środków do dnia ich zwrotu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania 

umowy. Od środków zwróconych po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nalicza się 

odsetki ustawowe jak za opóźnienie, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął 

ten termin.  

 

 

§ 3 – DOFINANSOWANIE DZIAŁANIA 

 

1. Dofinansowanie kosztów związanych z Działaniem wynosi ……… PLN, słow-

nie………………………. Na powyższą kwotę składa się z kwota przeznaczona na dojazd w wy-

sokości………………oraz kwota przeznaczona na koszty utrzymania w wysokości 

………..oraz…………….(wymienić ewentualne inne koszty Działania). 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że na pokrycie części lub całości kosztów związanych z Działa-

niem nie otrzymał innego dofinansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej lub ze środków 

budżetowych. 

3. Dofinansowanie będzie podlegać zwrotowi w całości lub w części, jeżeli Uczestnik Projektu do-

puści się niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności: 

1) rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy, 

2) wydatkuje znaczną część środków finansowych niezgodnie z niniejszą umową, 

3) umieści w składanych przez siebie dokumentach, wnioskach lub rozliczeniach niepraw-

dziwe informacje lub złoży nieprawdziwe oświadczenie, 

4) nieprawidłowo realizuje Działanie lub swoim działaniem powoduje okoliczności zagraża-

jące prawidłowej realizacji Działania.  

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 niniejszej 

umowy.  

5. Jeżeli Uczestnik Projektu zakończy pobyt za granicą wcześniej niż uzgodniono w niniejszej umo-

wie, a inne warunki niniejszej umowy będą spełnione, wysokość dofinansowania podlegającego 

zwrotowi będzie proporcjonalna do skróconego pobytu. W sytuacji, jeżeli Uczestnik Projektu nie 

mógł ukończyć Działania za granicą z powodu  zaistnienia „siły wyższej” (rozumianej jako zda-

rzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie 

można zapobiec, m.in. pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epide-

mie, zamieszki, strajki, działania zbrojne), wówczas Uczestnik Projektu będzie uprawniony do 

otrzymania kwoty dofinansowania w wysokości wyliczonej dla rzeczywistego czasu trwania Dzia-

łania. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez Uczestnika Projektu Instytutowi bezpośrednio 

po zajściu  „siły wyższej”.   

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się wypełnić ankietę ewaluacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy, w terminie i na zasadach określonych w Programie.  

7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć w zależności od charakteru Działania stosowny 

certyfikat potwierdzający prawidłowe wykonanie przez niego Działania, wzór certyfikatu stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

8. W terminie 7 dni od zakończenia Działania Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć Insty-

tutowi prawidłowo wypełniony formularz Rozliczenia finansowego wyjazdu zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  



 

 

 

§ 4 – PŁATNOŚCI NA RZECZ UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem działania  zostanie zlecona na rzecz Uczestnika Projek-

tu płatność w wysokości ….. PLN. 

2. W pozostałym zakresie Instytut wypłaci Uczestnikowi Projektu środki finansowe w terminie do 

14 dni od dnia spełnienia się łącznie następujących warunków:   

1) zaakceptowanie przez Instytut Rozliczenia finansowego wyjazdu, o którym mowa w § 3 

ust. 4, oraz  

2) otrzymanie od NAWA potwierdzenia, że Uczestnik Projektu wypełnił ankietę 

ewaluacyjną. 

3. Jeżeli kwota środków przekazanych Uczestnikowi Projektu zgodnie z § 4 ust. 1 przewyższy kwotę 

należną wykazaną w Rozliczeniu finansowym wyjazdu, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą, a kwotą mu należną w terminie 14 

dni od akceptacji przez Instytut Rozliczenia finansowego wyjazdu. Środki finansowe zwrócone 

przez Uczestnika Projektu, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią środki niewykorzysta-

ne w rozumieniu Umowy z Instytutem.   

 

§ 5 – RACHUNEK BANKOWY 

 

Płatności będą realizowane na konto bankowe Uczestnika Projektu jak wyszczególniono poniżej: 

Nazwa banku: […] 

Dokładna nazwa posiadacza rachunku: […] 

Pełny numer konta (z uwzględnieniem kodów bankowych IBAN/BIC): […] 

Waluta prowadzenia rachunku:[….]  

 

§ 6 - DANE OSOBOWE 

 

Uczestnik Projektu zawierając niniejszą umowę zobowiązany jest do złożenia oświadczenia  w zakre-

sie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Niezłożenie powyższego 

oświadczenia przez Uczestnika Projektu stanowi podstawę do niewypłacenia środków finansowych 

Uczestnikowi Projektu  oraz do odstąpienia przez Instytut od niniejszej umowy w terminie 3 miesięcy 

od dnia jej zawarcia tj. do dnia………………    

 

 

§ 7 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA SĄDOWA 

 

Przyznanie i wypłata dofinansowania w ramach Programu jest dokonywana na podstawie postanowień 

niniejszej umowy, przy uwzględnieniu zapisów Umowy z Instytutem. Wszelkie sprawy sporne zwią-

zane z niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z prawodawstwem polskim. 

 

§ 8 - WARUNKI KOŃCOWE 

 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z tej umowy, będzie Sąd wła-

ściwy dla Instytutu. 



 

 

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Uczestnik Projektu                                                                                        Za Instytut 

 

 

 .......................................................................             .......................................................  

Imię i nazwisko          Imię, nazwisko i funkcja 

 

 

Podpis……………………………...                                      Podpis …………….…………………. 

 

 

Miejsce i data ………………… ….                                    Miejsce i data…………………..…….. 

            

       

 

 

 

Pieczęć Instytutu 

 

Załączniki: 

1) Formularz Rozliczenia finansowego wyjazdu, 

2) Ankieta ewaluacyjna, 

3) Wzór Certyfikatu, 

4) Oświadczenie Uczestnika Projektu, 

5) Merytoryczne sprawozdanie z wyjazdu. 
 

 

 

 

 

 

 


