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Umowa zlecenia nr CRU/…………./2022/CTT

zawarta w dniu ………………….. r. w Szczecinie pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin,
NIP 852-000-67-57, REGON 000288886
reprezentowany przez prof. dr. hab. n. med. Jerzego Samochowca – Prorektora ds. Nauki
zwanego dalej Zleceniodawcą,
a
……………………………..………………………….., zamieszkałym/ą przy ul. ………………………, …………………………….,
PESEL ………………………………..
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
W związku z organizowanym konkursem ogłoszonym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, jednostka Zakład Medycyny Laboratoryjnej na stanowisko: stypendysta/ student
w projekcie LIDER XII pn. Opracowanie technologii bakteriofagowego wspomagania sanityzacji w
procesach produkcji biogazu” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Strony
postanawiają zawrzeć niniejszą umowę, o następującej treści.
§1
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania badań
eksperymentalnych związanych w szczególności z:
a) izolacją bakteriofagowego DNA z prób środowiskowych,
b) izolacją bakteryjnego DNA z prób środowiskowych,
c) izolacją plazmidowego DNA z prób środowiskowych,
d) analizą metawiromu, mikrobiomu i plazmidomu prób (w tym poszukiwanie nowych genów
oporności na antybiotyki),
e) analizą przeżywalności bakteriofagów w wybranych substratach do produkcji biogazu, podczas
procesu produkcji biogazu wraz z optymalizacją metod wykrywania bakteriofagów
- zwany dalej „przedmiotem umowy”.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w Zakładzie
Medycyny Laboratoryjnej PUM.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest/nie jest osobą*1, o której mowa w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2020, poz. 2207)2.
4. W sytuacji oświadczenia Zleceniobiorcy, że jest osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2b ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2020, poz. 2207) Strony są
obowiązane prowadzić ewidencję godzin świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy

"przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi":
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca
umów ze zleceniobiorcami albo
b)osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej
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przedmiotu umowy, która to ewidencja będzie potwierdzona przez każdą ze Stron i będzie
podstawą do wypłaty wynagrodzenia tytułem zakończenia przedmiotu umowy.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że nie znajdują w stosunku do niego podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu
Zleceniobiorca przedkłada swoje oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, które stanowią załączniki do umowy.
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać przez okres 10 miesięcy
kalendarzowych licząc od dnia 01.10.2022 r.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

§3
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o
którym mowa w treści niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy miesięczne
wynagrodzenie w wysokości nie większej niż: 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych), z
takim zastrzeżeniem, że miesięczne wynagrodzenie będzie wyliczane jako iloczyn ilości godzin, w
ciągu których Zleceniobiorca świadczył na rzecz Zleceniodawcy przedmiot umowy w danym
miesiącu kalendarzowym pomnożone przez stawkę godzinową wynoszącą 25,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć złotych 00/100) brutto. Stawka godzinowa, o której mowa powyżej uwzględnia
wszelkie należności publicznoprawne, które są po stronie Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
Strony ustalają, że maksymalna ilość godzin w danym miesiącu kalendarzowym, o których mowa w
ust. 1 wynosi 20.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest zapewnione w ramach finansowania wynikającego z
Projektu.
Zleceniobiorca, którego sytuacja prawna związana z zawarciem umowy powoduje powstanie
obowiązku ubezpieczenia społecznego, upoważnia Zleceniodawcę do pomniejszenia kwoty
należnego wynagrodzenia przy jego wypłacie o kwotę składki ZUS, jaką zobowiązany jest płacić,
jako Zleceniobiorca na rzecz ZUS – w części płaconej przez Zleceniodawcę, jak i Zleceniobiorcę, jak
również o zaliczkę na podatek dochodowy.
Miesięczne wynagrodzenie będzie wypłacone tylko za faktycznie godziny, w ciągu których
Zleceniobiorca świadczył na rzecz Zleceniodawcy przedmiot umowy, na podstawie rachunku
wystawionego przez Zleceniobiorcę i przedłożonego Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia
zakończenia miesiąca, w którym Zleceniobiorca świadczył przedmiot umowy w danym miesiącu
kalendarzowym.
Potwierdzeniem czasu wykonania czynności określonych w § 1 umowy jest złożenie przez
Zleceniobiorcę wraz z rachunkiem, o którym mowa w ust. 5 oświadczenia o liczbie godzin
wykonania przedmiotu umowy. Brak złożenia w okresie rozliczeniowym rachunku wraz
z informacją o ilości wykonanych godzin będzie traktowane, jako niewykonanie żadnych zleconych
godzin w tym okresie rozliczeniowym (miesiącu).
Zleceniodawca wypłaci na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w terminie 15 dni od dnia
przedstawienia przez Zleceniobiorcę rachunku oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 6
następującego po miesiącu, za który to okres wystawiony został rachunek.
Za datę płatności wynagrodzenia, Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zleceniodawcy.
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9. W sytuacji, gdy w danym miesiącu, w ciągu którego Zleceniobiorca realizował na rzecz
Zleceniodawcy przedmiot umowy, powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021, poz. 1062 z późń. zm.), którego autorem
jest Zleceniobiorca, Zleceniobiorca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust.
1 do przeniesienia na rzecz Zleceniodawcy autorskich praw majątkowych co do danego utworu na
zasadach wskazanych w niniejszej umowie.
§4
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania zleconej pracy osobiście, z należytą starannością.
2. Zleceniobiorca nie ma prawa, bez zgody Zleceniodawcy, powierzenia wykonywania czynności
będących przedmiotem umowy osobie trzeciej.
3. W przypadku gdy Zleceniobiorca, pomimo zakazu ustanowionego w ust. 2 powierza wykonywanie
czynności będących przedmiotem umowy osobie trzeciej, to za jej działania i zaniechania,
Zleceniobiorca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że wynagrodzenie uzyskane w ramach niniejszej Umowy nie stanowi/
stanowi*3 jego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1128, dalej zwana „PIT”).
5. Zleceniobiorca oświadcza, że wynagrodzenie uzyskane w ramach niniejszej Umowy stanowi jego
przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 PIT.
6. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o każdej
zmianie dotyczącej jego sytuacji opisanej w ust. 4-5, a która będzie miała wpływ na obowiązek
dalszego prowadzenia ewidencji ilości godzin świadczenia przedmiotu umowy oraz wymiar
świadczeń publicznoprawnych związanych z realizowaną umową.
§5
1. Zleceniobiorca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3, zobowiązuje się przenieść na
Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do poszczególnych elementów przedmiotu umowy
(dalej zwanymi "utworem"):
1) będących utworami w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1964 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) niestanowiącymi
programów;
2) będących utworami w rozumieniu art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych stanowiącymi programy komputerowe bez względu na formę ich wyrażenia
(w tym programy komputerowe zarówno w formie kodu źródłowego, kodu wynikowego,
jak i kodu maszynowego) a także udziela Zleceniobiorcy oraz podmiotom upoważnionym
przez Zleceniobiorcę zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do ww. utworów;
3) będących przedmiotami praw pokrewnych - niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i
czasowo licencji na korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, w tym w szczególności
fonogramów i wideogramów w rozumieniu art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy o Prawie Autorskim;
4) będących przedmiotami praw własności przemysłowej, w tym w szczególności
wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, topografiami układów
scalonych (niezależnie od tego, czy zostały one zgłoszone do ochrony).
2. Przeniesienie na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym
paragrafie, dotyczących Utworu w całości, jak i w poszczególnych fragmentach, następuje wraz z
wypłatą wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 oraz podpisania przez Strony oświadczenia
3
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o przeniesieniu przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy autorskich praw majątkowych do
powstałego Utworu wraz z wskazaniem pól eksploatacji, opisanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy
o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych, a także na wskazanych poniżej polach eksploatacji:
1) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, techniką światłoczułą, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nośników dostosowanych do tej formy zapisu lub poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
2) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworu
również przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w nieograniczonej ilości nadań;
3) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany) w nieograniczonej ilości nadań;
4) publicznego rozpowszechniania, w szczególności wyświetlania, publicznego odtwarzania,
nadawania i reemitowania w dowolnym systemie lub standardzie, a także publicznego
udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektronicznego udostępniania na
żądanie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
5) rozpowszechniania, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
6) nadawania za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także
poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe w nieograniczonej ilości nadań i wielości
nakładów;
7) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnych oraz sporządzanie kopii
takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów;
8) prawa do określania nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub
rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na
swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą utwory lub znaków
towarowych w nim wykorzystywanych;
9) prawa do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego
własności, jak również dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów;
10) retransmisji w nieograniczonej ilości nadań;
11) wykorzystanie utworach multimedialnych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów;
12) zezwolenia na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji Utworów oraz rozporządzania i
korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej
umowie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
13) wprowadzania do obrotu lub pamięci urządzeń elektronicznych, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu, w tym do urządzeń mobilnych;
14) sporządzenia kopii zapasowej, rozporządzania częściami składowymi Utworów i jego
opracowaniami oraz prawa udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER
„Opracowanie technologii bakteriofagowego wspomagania sanityzacji w procesach produkcji biogazu”
Umowa o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu
Lider XII nr LIDER/12/0069/L-12/20/NCBR/2021 zawarta w dniu 18 listopada 2021 r.

Strona |5

3.
4.
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rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
15) obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Utworu w celu poznania jego idei i
zasad w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub
przechowywania Pracy lub bez związku z tymi czynnościami;
16) zwielokrotniania kodu źródłowego i wykorzystywania go na wszelkich polach eksploatacji
wskazanych w niniejszej Umowie lub tłumaczenie jego formy;
17) integrowania z innymi produktami,
18) wykorzystania w ramach Projektu.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych w sposób
ograniczający prawa do utworów przysługujących Zleceniodawcy.
W razie powiększenia się możliwych pól eksploatacji utworu określonych w niniejszej Umowie oraz
w art. 50 Prawa Autorskiego oraz w art. 74 ust 4 Prawa Autorskiego o inne pola eksploatacji,
Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zleceniodawcę na jego żądanie praw do
utworu na takim polu eksploatacji oraz przeniesienia prawa do rozporządzania nim, w takim
samym zakresie i na takich samych warunkach jak określone w niniejszej Umowie dla
wymienionych w niej pól eksploatacji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3.
Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w
ramach realizacji przedmiotu umowy a także własność nośników, na których te utwory są zapisane
lub na których się znajdują.
Zleceniobiorca oświadcza, że wynagrodzenie określone w § 3 wyczerpuje wszelkie roszczenia
Zleceniobiorcy w zakresie autorskich praw majątkowych.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, Zleceniobiorca zapewnia oraz zezwala na
wykonywanie przez Zleceniodawcę w pełni autorskich praw zależnych do utworu w szczególności
ich opracowań (adaptacji, przeróbek, modyfikacji), rozporządzania nim, wykonywania i korzystania
z opracowań utworu na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności określonych w niniejszym
paragrafie i przenosi na Zleceniodawcę wyłączne prawo do udzielania zgód na wykonanie praw
zależnych do utworów zależnych stworzonych na podstawie utworu, w szczególności ich
opracowań (adaptacji, przeróbek, modyfikacji), rozporządzania nimi, wykonywania i korzystania z
opracowań utworu na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie wraz z
prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim. Wszelkie prawa do wyżej powołanych, w
ten sposób powstałych utworów zależnych w zakresie określonym niniejszą Umową, na polach
eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie należą do Zleceniodawcy. W celu uniknięcia
wątpliwości, Strony niniejszej Umowy zgodnie oświadczają, że przez prawa zależne do utworu
rozumieją również wszelkie zmodyfikowane ich wersje, powstałe w toku realizacji Umowy.
W przypadku bibliotek Microsoft oraz innych składających się na część kodu źródłowego
Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia określonego Umową zobowiązuje się do przeniesienia na
Zleceniodawcę praw wynikających z tych licencji, upoważniając Zleceniodawcę do wyłącznego
korzystania z przedmiotu licencji w zakresie określonym w licencji nabytej od osób trzecich (np.
Microsoft) przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, iż ma pełne prawo do
wykorzystania ww. bibliotek w utworze, w tym oprogramowania, a przeniesienie praw do utworu
zgodnie z Umową nie będzie ograniczało w żaden sposób Zleceniodawcy w korzystaniu i
rozporządzaniu pracą w tym bibliotekami, o których mowa w niniejszym ustępie. Zleceniobiorca
oświadcza, iż może rozporządzać prawami i licencjami określonymi w niniejszym ustępie w
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieprzenoszenia na rzecz osób trzecich autorskich praw
majątkowych do utworu w czasie obowiązywaniu niniejszej umowy.
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10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku
do Zleceniodawcy z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Zleceniobiorca pokryje
wszelkie koszty i straty poniesione przez Zleceniodawcę, w związku z pojawieniem się takich
roszczeń.
11. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów Zleceniobiorca przenosi również
własność nośników, na których są zapisane.
12. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu i podpisania ww. zakresie
oświadczenia przez Strony, o którym mowa w ust. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
§6
1. Wszelkie informacje wszelkie dane, dokumenty, materiały, zbiory wiadomości
i faktów, które dotyczą w szczególności informacji dotyczących zawierania i wykonywania
wszelkich umów przez Zleceniodawcę, informacji, które stanowią lub mogą stanowić tajemnicę
handlową, kwestii finansowych, gospodarczych, handlowych, organizacyjnych, prawnych,
technologicznych, technicznych, produkcyjnych, marketingowych, w tym wynalazków, zgłoszeń
patentowych, wyników badań naukowych, strategii i receptur jakie Strony uzyskają od siebie w
ramach współpracy, są informacjami poufnymi (zwane dalej: „Informacjami Poufnymi”) i
podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie, chyba że Strony wyrażą
pisemną zgodę na ich ujawnienie. Ponadto za Informacje Poufne uznawane będą również
informacje, które podczas przekazywania oznaczone będą jako „Poufne”.
2. Za Informacje Poufne będą uważane również w szczególności:
1) Informacje o kontrahentach, klientach, podwykonawcach Zleceniodawcy, w tym dane osób
kontaktowych i decyzyjnych, zatrudnionych przez kontrahentów, klientów i podwykonawców
(obejmujących personalia, adresy środków komunikowania się na odległość, takich jak email
lub skype, numery telefonów), a także informacje dotyczące ukształtowanych przez
Zleceniodawcę relacji z ww. osobami;
2) ceny usług świadczonych przez Zleceniodawcę;
3) ceny usług świadczonych przez kontrahentów Zleceniodawcy;
4) warunki pracy i płacy innych zleceniobiorców lub pracowników zatrudnionych przez
Zleceniodawcę;
5) wszelkie plany biznesowe i operacyjne Zleceniodawcy a także plany biznesowe i operacyjne
kontrahentów Zleceniodawcy;
6) wszelkie opracowania techniczne, projekty, dokumentacje dot. prac prowadzonych przez
Zleceniodawcę.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) utrzymywania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych;
2) nieujawniania pośrednio lub bezpośrednio osobom trzecim, ani nie wykorzystywania
pośrednio lub bezpośrednio w kontaktach z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody
Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie Informacji Poufnych;
3) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy;
4) odpowiedniego zabezpieczania Informacji Poufnych z zachowaniem zasad najwyższej
staranności, przechowywania ich w sposób bezpieczny i uniemożliwiający dostęp do nich
osobom nieuprawnionym, a po rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyn tego rozwiązania
jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów i
innych materiałów zawierających Informacje Poufne a także wszelkich innych dokumentów
jakie Zleceniobiorca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w
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4.

5.

6.
7.
8.

związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na
innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
5) niekopiowania, niepublikowania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych bez uprzedniej
pisemnej zgody Zleceniodawcy.
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) współdziałania z Zleceniobiorcą przy realizacji wymogów i obowiązków wynikających z
zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji Poufnych,
2) respektowania regulacji związanych z informacją Poufnych
Obowiązki określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą Informacji Poufnych:
1) znanych lub dostępnych publicznie, chyba że wiedza ta, bądź dostępność wynika z
nieupoważnionego ujawnienia Informacji Poufnych przez Zleceniobiorcę;
2) których ujawnienie jest wymagane w myśl przepisów prawa, nakazu sądu lub innych
przepisów (w tym regulacji giełdowych).
W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się nie przekazywać
osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych.
Obowiązki wynikające z niniejszego paragrafu wiążą Zleceniobiorcę również po zakończeniu
obowiązywania niniejszej Umowy, bez ograniczeń czasowych.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania do Zleceniodawcy każdego konfliktu
interesów przeszkadzającego, utrudniającego lub uniemożliwiającego mu wykonywanie
obowiązków względem Zleceniodawcy.

§7
W związku z realizacją niniejszej umowy Zleceniobiorca nie ma prawa do zaciągania żadnych
zobowiązań i ponoszenia wydatków na przedmiot zlecenia, bez uzyskania na to uprzedniej pisemnej
zgody Zleceniodawcy.
§8
Każda ze Stron ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy za 2-tygodniowym
okresem wypowiedzenia.
2. Zleceniodawca upoważniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszania przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej Umowy a w
szczególności gdy:
1) Zleceniobiorca pomimo uprzedniego, pisemnego upomnienia w dalszym ciągu nieprawidłowo
wykonuje przedmiot Umowy;
2) Zleceniobiorca naruszył obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w § 6;
3) Zleceniobiorca nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3.
3. Rozwiązanie umowy zarówno w trybie opisanym w ust. 2, jak i również w ust. 3 wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym w ust. 2 lub ust. 3, Zleceniobiorcy nie
przysługuje prawo do dalszego wynagrodzenia za okres, gdyby umowa nadal trwała.
1.

§9
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną, z tytułu:
1) nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wcześniejszego
pisemnego upomnienia Zleceniobiorcy, w wysokości 250,00 zł (słownie złotych:
dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
2) naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 1 000,00 zł (słownie
złotych: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
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3) naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w § 6, w wysokości 5 000,00
zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł 00/100), za każdy stwierdzony przypadek;
4) rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, o którym mowa w § 8 ust. 2 w wysokości
500,00 zł (słownie złotych: pięćset zł 00/100).
Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne określone w ust. 1 mogą być sumowane.
W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją w całości powstałej szkody,
Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości na zasadach
ogólnych.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia
kar umownych należnych Zleceniodawcy.
Wierzytelność z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania
niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca jest uprawniony do skompensowania z
należnym Zleceniobiorcy wynagrodzeniem. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez
Zleceniodawcy Zleceniobiorcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem
podstaw powstania wierzytelności po stronie Zleceniodawcy. Złożenie takie oświadczenia ma
skutek zapłaty.
Zapłata kary 8umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty.

§ 10
Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w
Szczecinie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej
umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
§ 11
1. Strony oświadczają, iż są świadome, że podpisując niniejszą umowę w sytuacji obowiązywania
stanu zagrożenia epidemiologicznego obowiązującego od dnia 16.05.2022r. na podstawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027), przyjmują na
siebie ewentualne ryzyko związane z realizacją niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca, po
zapoznaniu się z: przedmiotem umowy, jego specyfiką, warunkami związanymi z realizacją
niniejszej umowy, a także obowiązującymi regulacjami prawnymi związanymi z obowiązującym
stanem epidemii, oświadcza że jest w stanie wykonać niniejszą umowę na warunkach w niej
opisanych. Jednakże w przypadku istotnej zmiany panującej sytuacji oraz wydania nowych
regulacji prawnych, które wpłynęłyby na realizację umowy, zastosowanie znajdą postanowienia
regulujące siłę wyższą, o których mowa w ust. 2-6.
2. Strony oświadczają, że nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań wynikających z zawartej umowy, o ile są wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń
niezależnych od woli stron, zdefiniowanych w ust. 3, a powstałych w trakcie realizacji umowy i
których żadna ze stron nie była w stanie przewidzieć.
3. Strony umowy uważają za siłę wyższą zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było
możliwie do przewidzenia w chwili podpisywania umowy, takie jak w szczególności: trzęsienie
ziemi, powódź, pożar, katastrofa w transporcie, wojna i działania wojenne, stan nadzwyczajny,
stan wyjątkowy, strajk powszechny, akty władzy państwowej, epidemie, choroby masowe, z
zastrzeżeniem ust. 1.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony zobowiązują się, że:
1) niezwłocznie poinformują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z siłą wyższą, która
ma wpływ na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona,
która powołuje się na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim jest zobowiązana udowodnić,
że okoliczności te miały decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Strona
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potwierdza ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na
należyte wykonanie umowy,
na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1), strona w
terminie do 14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z
uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na
należyte wykonanie umowy. Jeżeli strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin
liczony
jest
od dnia ich otrzymania,
strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania umowy ulegnie
odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z siłą wyższą lub ich
bezpośrednich następstw, czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę
sposobu wykonywania umowy, a także możliwość rozwiązania umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o
których w ust. 2-4, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie
wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, a także będzie czynić starania w kierunku
zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności.
W okresie trwania siły wyższej Zleceniodawca zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i
działania, aby wspierać Zleceniobiorcę podczas realizacji umowy.

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne
umowa w pozostałej części pozostaje ważna.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych
postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za
nieważne.
4. W celu realizacji przedmiotu umowy, Strony wskazują dane do kontaktu:
a) Ze strony Zleceniodawcy: Centrum Transferu Technologii PUM (cttpum@pum.edu.pl)
b) Ze strony Zleceniobiorcy: - Bartłomiej Grygorcewicz (bartlomiej.grygorcewicz@pum.edu.pl)
5. Zleceniodawca, zgodnie z art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022r. poz. 893,
z późń. zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
6. Wszelkie załączniki, o których mowa w umowie stanowią jej integralną całość.
7. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo
właściwy sąd powszechny według siedziby Zleceniodawcy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca:

Zleceniobiorca

Załącznik do umowy nr CRU/………………/2022/CTT zawartej w dniu ……………..
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pomiędzy:
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin,
NIP 852-000-67-57, REGON 000288886
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………
zwanego dalej Zleceniodawcą,
a
……………………………..………………………….., zamieszkałym/ą przy ul. ………………………, …………………………….,
PESEL ………………………………..
zwany dalej Zleceniobiorcą.

1.

2.
3.

4.

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

W związku z realizacją przedmiotu umowy, Zleceniobiorca oświadcza, że wytworzył Utwór w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1964 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1062).
Powyższy Utwór stanowi ……………………………………………………………………………………..…
Zleceniobiorca oświadcza, że jest wyłącznym autorem Utworu, o którym mowa w pkt 2 i przy
jego wytworzeniu nie naruszył innych praw autorskich czy też praw pokrewnych przysługujących
innym osobom.
W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, o której mowa w pkt 1, Zleceniobiorca
przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe dotyczące Utworu w całości, jak i w
poszczególnych fragmentach, na następujących polach eksploatacji:
pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką
światłoczułą, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami w nieograniczonej ilości nadań
i wielkości nakładów;
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworu również przy
użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe w nieograniczonej ilości nadań;
tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany) w nieograniczonej ilości nadań;
publicznego rozpowszechniania, w szczególności wyświetlania, publicznego odtwarzania,
nadawania i reemitowania w dowolnym systemie lub standardzie, a także publicznego
udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektronicznego udostępniania na żądanie w
nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
rozpowszechniania, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
nadawania za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną)
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci
kablowe i platformy cyfrowe w nieograniczonej ilości nadań i wielości nakładów;
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wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnych oraz sporządzanie kopii takich
zapisów dla potrzeb eksploatacji, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
prawa do określania nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub
rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją
rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą utwory lub znaków towarowych w nim
wykorzystywanych;
prawa do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, jak również dla celów
edukacyjnych lub szkoleniowych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
retransmisji w nieograniczonej ilości nadań;
wykorzystanie utworach multimedialnych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
zezwolenia na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji Utworów oraz rozporządzania i
korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej
umowie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
wprowadzania do obrotu lub pamięci urządzeń elektronicznych, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu, w tym do urządzeń mobilnych;
sporządzenia kopii zapasowej, rozporządzania częściami składowymi Utworów i jego
opracowaniami oraz prawa udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz
osób trzecich, na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji w
nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Utworu w celu poznania jego idei i zasad
w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Pracy
lub bez związku z tymi czynnościami;
zwielokrotniania kodu źródłowego i wykorzystywania go na wszelkich polach eksploatacji
wskazanych w niniejszej Umowie lub tłumaczenie jego formy;
integrowania z innymi produktami,
wykorzystania w ramach Projektu.

Podpisy
Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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