
 

UCHWAŁA NR 350/XX/XV/2018 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

➢ w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy  

konsorcjum na potrzeby projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra 

BIOG-NET”(Działanie 4.4 POIR), a w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Fundacji 

na rzecz Nauki Polskiej, na realizację projektu 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz 

§ 48 ust. 2 pkt 4 lit c Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia: 

 

§ 1 

1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy konsorcjum na potrzeby projektu „Zaawansowane 

biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”, w ramach konkursu TEAM-NET 

(Działanie 4.4 POIR), a w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej, na realizację projektu. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum w 

składzie: lider konsorcjum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz partnerzy: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka 

(Wydział Mechaniczny). Wartość projektu 20 898 921,93 zł, w tym wartość projektu 

realizowanego przez Politechnikę Białostocką wynosi 3 498 748,90 zł. Projekt umowy 

stanowi załącznik do uchwały. 

2. Rektor Politechniki Białostockiej może zawierać umowy, związane z wykonywaniem 

umowy konsorcjum, o której mowa w ust. 1. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Senatu PB nr 350/XX/XV/2018 

 

UMOWA KONSORCJUM 

 

 

Niniejsza umowa konsorcjum została zawarta w dniu  ……………………………. r. w Toruniu pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Gagarina 11, 

NIP: 8790177291, REGON: 000001324,  

- Wydział Chemii 

reprezentowanym przez przez prof. dr hab. Andrzej Tretyna – Rektora, przy kontrasygnacie 

finansowej Kwestora - mgr Sławomira Głowackiego, 

 

zwanym dalej „Liderem Konsorcjum” 

 

a 

1) Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (61-712 Poznań), 

przy ul. Wieniawskiego 1, NIP 777 00 06 350, REGON 000001293,  

- Wydział Chemii 

reprezentowanym przez prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego – Prorektora ds. nauki i 

współpracy międzynarodowej, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora - mgr Agnieszki 

Palacz 

 

zwanym dalej „Konsorcjantem 1” 

 

2) Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie (10-719 Olsztyn), 

przy ul. Oczapowskiego 2, NIP: 7393033097, REGON: 510884205,   

- Wydział Biologii i Biotechnologii 

reprezentowanym przez  prof. dr hab. Jerzy Jaroszewskiego – Prorektora ds. nauki, przy 

kontrasygnacie finansowej Kwestora – mgr inż. Agnieszki Choma – Meus 

zwanym dalej „Konsorcjantem 2” 

 

 

3) Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą w Szczecinie (70-453 Szczecin), aleja Papieża Jana 

Pawła II 22A, NIP: 8510208005, REGON: 001208777,  

- Wydział Nauk o Ziemi 



 

reprezentowanym przez  prof. dr hab  Edward Włodarczyka – Rektora, przy kontrasygnacie 

finansowej Kwestora –  mgr Andrzeja Kucińskiego, 

zwanym dalej „Konsorcjantem 3” 

 

 

4) Politechniką Warszawską, z siedzibą w Warszawie (00-661 Warszawa), Plac Politechniki 1, 

NIP: 5250005834, REGON: 000001554,   

– Wydział Inżynierii Materiałowej 

reprezentowanym przez  prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza - Prorektora ds. Nauki, 

zwanym dalej „Konsorcjantem 4” 

 

 

 

5) Politechniką Białostocką, z siedzibą w Białymstoku, (15-351 Białystok), przy ul. Wiejskiej 45A, 

NIP 5420208721, REGON: 0000001672,  

- Wydział Mechaniczny 

reprezentowanym przez  prof. PB dr hab. inż. Romana Kaczyńskiego – Pierwszego Zastępcę 

Rektora, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora –  mgr Bożeny Moczulskiej, 

zwanym dalej „Konsorcjantem 5” 

  

 łącznie zwanymi dalej w Umowie ,,Członkami Konsorcjum'' bądź „Stronami”. 

 

 

 

Zważywszy, że intencją Stron jest wspólne przygotowanie i zrealizowanie interdyscyplinarnego 

projektu pn. „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” (dalej zwanego 

„Projektem”) w ramach Programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dalej zwanej Instytucją 

Wdrażającą) realizowanego w Działaniu 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie 

 

Strony zawierają niniejszym umowę o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejszą Umową Strony ustanawiają Konsorcjum w celu wspólnej realizacji Projektu. 
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie ogólnych warunków współpracy Stron przy 



 

realizacji Projektu. 
3. Każdy z Członków Konsorcjum uczestniczy w Konsorcjum na takich samych prawach, chyba że treść 

niniejszej Umowy ustanawia od tej zasady wyjątek. 
4. Za wspólny adres korespondencyjny Członkowie Konsorcjum przyjmują adres siedziby Lidera 

Konsorcjum. 
5. Współpraca w ramach Konsorcjum utworzonego niniejszą Umową stanowi umowne powiązanie 

Stron dla realizacji celu badawczego i nie ustanawia pomiędzy Członkami Konsorcjum spółki 
handlowej, spółki cywilnej ani innego podmiotu prawnego w rozumieniu Kodeksu Spółek 
Handlowych czy Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa.  

 

 

§ 2 

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i będzie trwała przez okres realizacji Projektu 
określony Umową o dofinansowanie projektu (zwanej dalej „Umową Główną”), która zostanie 
zawarta przez Lidera Konsorcjum z  Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (zwaną dalej FNP), po 
zakwalifikowaniu wniosku o finansowanie Projektu do realizacji, aż do momentu zakończenia 
okresu trwałości Projektu, tj. do 5 lat od momentu zakończenia realizacji Projektu. 

2. Wykonywanie przez Członków Konsorcjum zadań określonych Umową Główną nie może rozpocząć 
się wcześniej niż 1 lutego 2019 r. i nie później niż 1 października 2019 r. 

3. Niezastosowanie się do zasady ustalonej w ust. 2 spowoduje obowiązek naprawienia szkody 
powstałej z tej przyczyny przez Członka Konsorcjum, który złamał zasadę ustaloną w ust.2. 

 

  

§ 3 

PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJA 

1. Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2. Lider Konsorcjum jest upoważniony do: 

a) reprezentowania Członków Konsorcjum w kontaktach z Instytucją Wdrażającą, 

b) zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz Członków Konsorcjum Umowy Głównej z Instytucją 

Wdrażającą,    

c) dokonywania zmian w Umowie Głównej, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Członkami 

Konsorcjum,  

d) reprezentowania Członków Konsorcjum w związku z wykonywaniem Umowy Głównej,  

e) pośredniczenia w przekazywaniu Członkom Konsorcjum środków finansowych otrzymanych z 

Instytucji Wdrażającej i ich rozliczaniu.  

3. Strony upoważniają Lidera Konsorcjum do złożenia w imieniu Konsorcjum wniosku o 
dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-
NET” , w ramach konkursu TEAM-NET 1/4.4/2018.  

4. Wszystkie decyzje w ramach Konsorcjum, w szczególności związane ze sposobem realizacji 
Projektu, podejmowane będą przez Członków Konsorcjum zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Lidera Konsorcjum. 

5. Lider Konsorcjum ma obowiązek uzgadniać z pozostałymi Członkami Konsorcjum dokonanie 
wszelkich istotnych czynności związanych z realizacją Projektu.  

 



 

 

§ 4 

KOMERCYJNE WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ 

1. Realizacja Projektu związana jest wyłącznie z działalnością własną Członków Konsorcjum, w 

zakresie, w którym Członkowie Konsorcjum nie prowadzą działalności gospodarczej. 

2. W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości Członkowie Konsorcjum zobowiązują się: 

1) nie wdrażać bezpośrednio wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac 

rozwojowych uzyskanych w efekcie realizacji Projektu, chyba że działalność gospodarcza 

członków Konsorcjum ma charakter pomocniczy w rozumieniu pkt 20 Zasad ramowych 

dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE 

C 198, 27.6.2014, str. 1); 

2) rozpowszechnić wyniki prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac 

rozwojowych wszystkim podmiotom zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem tych 

wyników na równych zasadach rynkowych, przy czym wszelkie zyski z tych działań będą 

reinwestowane w zasadniczą działalność Członków Konsorcjum, lub w przypadku braku 

zasadności komercyjnego wykorzystania, nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do 

ww. wyników badań, z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawie własności 

przemysłowej. 

3. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do nie udzielania pomocy publicznej w ramach 

realizowanego Projektu zgodnie z zapisami Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na 

działalność  badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198, 27.6.2014, str. 1) w części 2.2. 

- Pośrednia pomoc państwa dla przedsiębiorstw udzielana za pośrednictwem organizacji 

prowadzących badania i szerzących wiedzę oraz infrastruktur badawczych otrzymujących 

finansowanie publiczne. 

4. Jednym z celów Projektu jest zbudowanie potencjału rynkowego usługi, która będzie udostępniona 

podmiotom zainteresowanym. Cel ten może zostać zrealizowany poprzez udostępnienie na 

zasadach rynkowych nowej usługi, opartej na opracowanej w ramach Projektu metodzie 

badawczej. 

 

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW KONSORCJUM  

1. Każdy Członek Konsorcjum jest odpowiedzialny wobec pozostałych Członków Konsorcjum za 
rzetelne, zgodne z harmonogramem i z dołożeniem należytej staranności wykonanie przyjętych na 
siebie obowiązków w ramach realizacji Projektu. 

2. Członkowie Konsorcjum ponoszą wobec Instytucji Wdrażającej odpowiedzialność za niewykonanie 
bądź nienależyte wykonanie zawartej Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Każda ze Stron niniejszej Umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania 
i zaniechania oraz za wszelkie szkody wyrządzone zarówno pozostałym Członkom Konsorcjum, jak 
i osobom trzecim, w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy lub Umowy Głównej 
w tej części Projektu, która przypada na nią zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie Projektu i 
Umową Główną. 

4. Członek Konsorcjum, którego działanie lub zaniechanie spowodowało powstanie 



 

odpowiedzialności wobec Instytucji Wdrażającej, odpowiada wobec pozostałych Stron niniejszej 
Umowy w pełnej wysokości za szkody im wyrządzone na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania swoich obowiązków. 

 

§ 6 

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON  

1. Strony zobowiązują się do realizacji postanowień niniejszej Umowy z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.  

2. Strony zobowiązują się do terminowej realizacji podjętych zobowiązań w ramach realizacji 
Projektu. 

3. Strony zobowiązują się udzielać sobie wzajemnie wszelkich niezbędnych informacji naukowych, 
technicznych i innych związanych z realizacją Projektu. 

4. Strony nie podejmą żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócić lub wyłączyć 
osiągnięcie celu, dla którego powołane zostało Konsorcjum. 

5. Strony zobowiązują się do realizacji Projektu zgodnie z prawem oraz z wymaganiami określonymi 
w Umowie Głównej, w tym zgodnie z § 13 Umowy Głównej, dotyczącym w szczególności 
zapewnienia konkurencyjności wydatków, tj. przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodniku kwalifikowalności dla 
Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs TEAM-NET. 

6. Strony zobowiązują się do: 
a) realizacji Projektu zgodnie z prawem, Umową Główną oraz Regulaminem konkursu TEAM-NET, 

w tym w szczególności z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla działania 4.4. POIR w 
Programie TEAM NET. 

b) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków projektu w sposób przejrzysty i 
rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem,   

c) niezwłocznego informowania Lidera Konsorcjum o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy 
de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie 
których ubiegał się o pomoc publiczną w ramach Projektu oraz o obowiązku zwrotu tej pomocy 
wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej, 

d) niezwłocznego informowania Lidera Konsorcjum o prawomocnym orzeczeniu względem 
Członka Konsorcjum zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy wobec Członka Konsorcjum lub osób za które 
ponosi on odpowiedzialność, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zostało 
wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację 
Projektu,  

e) niezwłocznego informowania Lidera Konsorcjum o zaprzestaniu prowadzenia działalności, 
wszczęciu wobec nich postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub przejściu pod zarząd 
komisaryczny,  

f) niezwłocznego, wzajemnego informowania o fakcie wystąpienia siły wyższej, która mogłaby 
mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu, 

g) niezwłocznego poinformowania Lidera Konsorcjum w przypadku konieczności wprowadzenia 
zmian w Projekcie, 

h) poinformowania Lidera Konsorcjum o wykluczeniu z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 



 

zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz  do poinformowania Instytucji Wdrażającej o 
ww. wykluczeniu w odniesieniu do Lidera Konsorcjum, 

i) przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich 
danych związanych z realizacją Projektu, a w szczególności dokumentacji związanej z 
zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z wykonawcami, 
przez okres, o którym mowa w art. 140 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krócej, niż przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy 
Głównej i udostępnianie ich na żądanie upoważnionych organów, jak również terenów i 
pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, związanych z Projektem systemów 
teleinformatycznych, wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z Projektem,  

j) zapewnienia możliwości kontroli oraz audytu w zakresie realizacji Projektu w okresie 
wskazanym w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz 
składania wszelkich informacji i wyjaśnień (w tym, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków ponoszonych w Projekcie, udostępniania również dokumentów 
niezwiązanych bezpośrednio z jego realizacją) na żądanie upoważnionych organów, a także do 
wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ewentualnie wyjaśnienia przyczyn niewykonania ich w 
terminie,  

k) współpracy w okresie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości z Instytucją Wdrażającą 
lub inną upoważnioną instytucją, a w szczególności do udzielania tym podmiotom wszelkich 
informacji dotyczących Projektu, przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych 
korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz uczestnictwa w wywiadach, 
ankietach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji,  

l) osiągnięcia celów i wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie, 
m) zachowania trwałości efektów Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez okres 5 lat w przypadku Lidera Konsorcjum oraz 
pozostałych Członków Konsorcjum, licząc od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz 
Lidera Konsorcjum,  

n) informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze 
środków Programu zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu oraz 
stosowania pkt 2.2 Obowiązki beneficjentów załącznika XII do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.,  

o) niezlecania sobie nawzajem realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych, a także do nie 
angażowania jako personelu Projektu pracowników innych Członków Konsorcjum, 

p) zapewnienia wyodrębnionych rachunków bankowych, na które przekazywane będą środki 
należne poszczególnym Członkom Konsorcjum w związku z realizacją Projektu,  

q) nieprzenoszenia w okresie kwalifikowalności wydatków oraz w okresie trwałości Projektu, na 
innym podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez 
zgody Instytucji Wdrażającej i wyłącznie przy zachowaniu kryteriów wyboru Projektu,  

r) współpracy w zakresie oceny śródokresowej Projektu, w tym do uczestniczenia w spotkaniu z 
ekspertami Instytucji Wdrażającej,  

s) monitorowania dochodu zgodnie z § 3 Umowy Głównej.  
 

7. Strony zobowiązują się w swoich działaniach zapewnić przestrzeganie Kodeksu Etycznego 

Laureatów i Beneficjentów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

8. Strony zobowiązują się do poszanowania autonomii badawczej Kierownika Projektu i liderów 

zespołów badawczych, zgodnie z zatwierdzonym projektem badań będącym przedmiotem 

wniosku o dofinansowanie i zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczych, 



 

zgodnie z zakresem zaprezentowanym we wniosku o dofinansowanie oraz dostęp do aparatury 

badawczej. 

 

§ 7 

LIDER KONSORCJUM 

1. Do obowiązków Lidera Konsorcjum należy: 
1) poprawne (w szczególności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa) i terminowe 

przygotowanie i złożenie wniosku o finansowanie Projektu do Instytucji Wdrażającej na 
podstawie kompletu danych i dokumentów własnych oraz otrzymanych od pozostałych 
Członków Konsorcjum. 

2) prowadzenie spraw i reprezentowanie Członków Konsorcjum w kontaktach z Instytucją 
Wdrażającą, m.in. w związku z wykonywaniem Umowy Głównej, w tym składanie oświadczeń, 
podpisywanie wszelkich pism, protokołów uzgodnień i protokołów określonych w Umowie 
Głównej, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Członkami Konsorcjum,  

3) zawarcie na rzecz oraz w imieniu swoim i Członków Konsorcjum Umowy Głównej z Instytucją 
Wdrażającą oraz dokonywanie zmian w tej umowie po ich uprzednim uzgodnieniu z 
pozostałymi Członkami Konsorcjum, 

4) pośredniczenie w przekazywaniu Członkom Konsorcjum środków finansowych otrzymanych na 
podstawie Umowy Głównej tytułem dofinansowania realizacji Projektu i ich rozliczanie, 

5) przekazywanie Członkom Konsorcjum wszelkich informacji przekazanych przez lub uzyskanych 
od Instytucji Wdrażającej w zw. z realizacją Projektu, w tym udostępniania Członkom 
Konsorcjum zawartej Umowy Głównej oraz aneksów do niej,  

6) przekazywanie Członkom Konsorcjum informacji i dokumentów związanych z 
monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji Projektu. 

2. Lider Konsorcjum upoważnia pozostałych Członków Konsorcjum do ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, Umową Główną, Regulaminem 
konkursu TEAM-NET oraz warunkami kwalifikowalności wydatków określonymi w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do: 

a) reprezentowania Członków Konsorcjum w kontaktach z Instytucją Wdrażającą,  

b) zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz Członków Konsorcjum umowy o dofinansowanie 

projektu z Instytucją Wdrażającą,  

c) dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie projektu,  

d) reprezentowania Członków Konsorcjum w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie 

projektu,  

e) pośredniczenia w przekazywaniu Członkom Konsorcjum środków finansowych otrzymanych z 

Instytucji Wdrażającej i ich rozliczaniu. 

 

 

§ 8  

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KONSORCJUM 

1. Do obowiązków Członków Konsorcjum należy: 
1) niezwłoczne informowanie Lidera Konsorcjum o zamiarze dokonania zmian prawno-



 

organizacyjnych w statusie Członka Konsorcjum, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na 
realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu, 

2) dostarczanie Liderowi Konsorcjum  informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy 
Głównej, a w szczególności informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność, 
raportów z realizacji zadań, informacji końcowej – w terminie 10 dni kalendarzowych przed 
terminem złożenia wniosków o płatność, raportów z realizacji zadań, informacji końcowej 
ustalonym przez Lidera Konsorcjum oraz w terminie 3 dni roboczych w przypadku konieczności 
udzielenia wyjaśnień, uzupełnień lub korekt, liczonych od dnia otrzymania informacji w tym 
zakresie, 

3) dostarczanie Liderowi Konsorcjum potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii informacji 
pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów 
sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu, w 
terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania informacji od instytucji kontrolującej,  

4) dostarczanie Liderowi Konsorcjum potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną kopii dokumentów dotyczących poniesionych kosztów w wersji papierowej (nie 
dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową) oraz na nośniku elektronicznym w 
wersji edytowalnej informacji i zestawień finansowych wymaganych określonym w Umowie 
Głównej sposobem rozliczania w terminie 10 dni kalendarzowych przed terminem ich złożenia 
ustalonym przez Lidera Konsorcjum, 

5) dostarczenie Liderowi Konsorcjum potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną kopii dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 
w terminie 3 dni roboczych liczonych po otrzymaniu wezwania od Lidera Konsorcjum, 

6) wyznaczenie maksymalnie dwóch osób uprawnionych do pracy w SL2014, o którym mowa w 
§ 4 Umowy Głównej, 

7) niezwłoczne poinformowanie Lidera Konsorcjum w przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu 
okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia 
zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac badawczych wdrożenie okaże się 
bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia. 

2. Niezależnie od zapisów ust. 1 pkt 2, 4 i 5 Członek Konsorcjum będzie realizował obowiązki 

sprawozdawcze wynikające z Umowy Głównej za pośrednictwem SL2014 w terminie co najmniej 

6 dni kalendarzowych przed ustalonym z Liderem Konsorcjum terminem złożenia wniosku o 

płatność, a w przypadku postępowań, których wartość szacunkowa przekracza 30 tys. Euro netto,  

Członek Konsorcjum zobowiązuje się wprowadzić do SL2014 skan dokumentacji z postępowania 

niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą. 

 

 3. Członkowie Konsorcjum udzielają pełnomocnictwa dla Lidera Konsorcjum zgodnie z brzmieniem 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 9 

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać przyjęty na siebie zakres zadań w Projekcie, 
określonych we wniosku o dofinansowanie na warunkach określonych w Umowie Głównej 
oraz spełniać kryteria wyboru Projektu przez cały okres jego realizacji.  

2. Podział zadań i środków finansowych oraz wskaźników projektu, pomiędzy poszczególnych 
Członków Konsorcjum, w ramach wspólnej realizacji Projektu nastąpi zgodnie z zakresem 
zawartym we wniosku o dofinansowanie Projektu i Umowie Głównej. 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia finansowania wydatków niekwalifikowalnych 



 

niezbędnych dla realizacji Projektu we własnym zakresie. 
4. Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją Projektu są rozliczane zgodnie z 

Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój KONKURS TEAM-NET. 

5. Wydatkowanie przez Członków Konsorcjum środków przekazanych przez Instytucję 
Wdrażającą na realizację Projektu, w tym na koszty pośrednie poniesione w związku z 
realizacją Projektu i rozliczane metodą uproszczoną, wymaga akceptacji Kierownika Projektu, 
zgodnie z treścią Umowy Głównej. 

6. Strony postanawiają, iż koszty zarządzania Projektem będące w dyspozycji Kierownika Projektu 
niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań B+R stanowić będą nie więcej, niż 25% ogólnej 
sumy środków rozliczanych w Projekcie jako koszty pośrednie.   

7. Zespół zarządzający składa się z 6 osób: 

• wyznaczonego przez Lidera Konsorcjum Kierownika Projektu, posiadającego co najmniej 10 

letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i zarządzaniu projektami, którego rolą jest 

przede wszystkim koordynowanie prac zespołów badawczych, 

• wyznaczonego przez każdego z Członków Konsorcjum przedstawiciela posiadającego co 

najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. 

8. Członkowie Zespołu zarządzającego wybiorą spośród siebie osobę (inną niż Kierownik 

Projektu) posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac 

badawczych do praktyki gospodarczej, bądź świadczeniu usług badawczych, która będzie 

odpowiadać za rozwój współpracy w ramach projektu między jednostkami naukowymi i 

przedsiębiorcami. 

9. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny w szczególności za:  
a. przygotowanie sprawozdań z realizacji Projektu (w zakresie merytorycznym i finansowym), 
b. nadzór nad realizacją prac oraz prawidłowość merytoryczną powierzonych Stronom zadań 

w ramach Projektu, oraz nad ich realizacją zgodnie z harmonogramem i budżetem 
Projektu, 

c. zarządzanie zasobami i ryzykiem Projektu. 
10. Kierownik Projektu jest zobowiązany do informowania Członków Konsorcjum o wszelkich 

zmianach dotyczących Projektu, w tym osób kluczowych w Projekcie oraz przedstawia 
Członkom Konsorcjum wyniki monitorowanych i kontrolowanych działań w ramach Projektu.  

11. Osoby należące do zespołu zarządzającego odpowiadają przed osobami upoważnionymi do 
reprezentowania każdej ze Stron i podejmowania w ich imieniu wiążących decyzji. 
 

 

 

§ 10 

ROZLICZENIA  

1. Dofinansowanie Projektu z tytułu realizacji Umowy Głównej odbędzie się zgodnie 
z postanowieniami Umowy Głównej.  

2. Wnioski o płatność z realizacji Projektu składane są nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia 
zawarcia Umowy Głównej. 

3. Tryb przekazywania Członkom Konsorcjum środków finansowych na realizację Projektu określa 
Umowa Główna. Lider Konsorcjum upoważni Członków Konsorcjum do ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych oraz określi zasady rozliczeń pomiędzy Liderem Konsorcjum a Członkami 
Konsorcjum, gwarantujące zachowanie zasad realizacji wydatków zgodnie z umową o 



 

dofinansowanie oraz Regulaminem konkursu TEAM-NET, w tym w szczególności z warunkami 
kwalifikowalności wydatków. 

4. Środki na finansowanie działań przewidzianych w Projekcie przekazywane są przez Lidera 
Konsorcjum pozostałym Członkom Konsorcjum w formie refundacji pod warunkiem właściwego 
udokumentowania poniesionych wydatków i/lub w formie zaliczki. 

5. Przed podpisaniem Umowy Głównej, Strony zobowiązują się do ustalenia szczegółowych zasad 
dotyczących dokumentowania poniesionych kosztów oraz ich rozliczania, zgodnie z wymogami 
Umowy Głównej, w formie aneksu do niniejszej Umowy. Jednocześnie, zaktualizowana na ww. 
zasadach niniejsza Umowa będzie stanowiła załącznik do Umowy Głównej. 

6. Lider Konsorcjum jest zobowiązany przekazywać Instytucji Wdrażającej wszelkie dokumenty i 
informacje niezbędne do rozliczenia poniesionych wydatków w Projekcie, w terminach 
określonych w Umowie Głównej. 

7. W przypadku, gdy Instytucja Wdrażająca zażąda zwrotu części lub całości przekazanego 
dofinansowania na działania, za które odpowiada dany Członek Konsorcjum, Lider Konsorcjum 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić tego Członka Konsorcjum o zaistniałej sytuacji poprzez 
przekazanie kopii pisma zawierającego żądanie zwrotu środków. Jednocześnie, Lider Konsorcjum 
informuje Członka Konsorcjum o wysokości i terminie zwrotu środków na wskazany rachunek 
bankowy. 
 

 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 

1. W Projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części prac badawczo-rozwojowych   

podwykonawcom.  

2. Zlecane mogą być czynności, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem 

Stron.  

3. Strona, zlecając wykonanie czynności należących do zakresu jej obowiązków ustanowionych 

Umową Główną, odpowiada za działania/zaniechania  podmiotów którym zleciła wykonanie tych 

czynności jak za działania/zaniechania własne. 

4. Zlecanie części prac merytorycznych może zostać powierzone wyłącznie uczelni publicznej, 

państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN, która podlega ocenie jakości działalności 

naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 269 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i otrzymała 

co najmniej ocenę B.  

5. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 10% kosztów 

kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w 

projekcie przez danego Członka Konsorcjum. 

 

§ 12 

PODATEK VAT 

1. Strony ustalają, że przyjęty w Projekcie sposób kwalifikowania podatku VAT jest jednolity 

dla wszystkich Członków Konsorcjum, a oświadczenie w tym zakresie składane jest przez Lidera 

Konsorcjum oraz przez każdego z Członków Konsorcjum z osobna. 



 

2. Rozlicznie podatku VAT w Projekcie odbywać się będzie wg. prewspółczynnika, zgodnie z treścią 

wniosku o dofinansowanie Projektu. 

 

§ 13 

ROZWIĄZYWANIE UMOWY I ZMIANA SKŁADU KONSORCJUM 

1. Umowa niniejsza wygasa w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy 
Głównej w analogicznej do niej dacie, a także w sytuacji: 
1) nie wybrania wniosku Konsorcjum o finansowanie Projektu przez FNP lub 
2) rezygnacji Stron z realizacji Projektu przed podpisaniem Umowy Głównej, 

 

2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron jest dopuszczalne tylko i wyłącznie 
po wskazaniu przez wypowiadającą Stronę (Strona wypowiadająca) za zgodą Instytucji Wdrażającej 
podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony wypowiadającej (Następca prawny), wraz z 
dostarczeniem pisemnego oświadczenia Następcy prawnego o przyjęciu tych praw i obowiązków, 
co będzie równoznaczne z tym, że następca prawny wchodzi w prawa i obowiązki Strony 
wypowiadającej. 

3. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy 
pisemnej oraz wskazania Następcy prawnego na zasadach określonych w ust. 2. 

 

 

§ 14 

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wyniki badań oraz autorskie prawa majątkowe do wyników prac 
wykonanych przez daną Stronę w ramach realizacji zadań Projektu, przysługują tej Stronie na 
wszystkich polach eksploatacji istniejących w momencie podpisania niniejszej Umowy i 
odpowiadających rodzajowi utworu, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666), 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Strony zgodnie ustalają, że Członkowie Konsorcjum 
będą uprawnieni do wykorzystywania rezultatów Projektu  w obszarze dydaktyki lub działalności 
naukowo-badawczej. 

2. Zakres wspólnych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych (w rozumieniu art. 2 pkt 
85 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014) i prac rozwojowych (w rozumieniu art. 
2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014) będących rezultatem Projektu 
przysługuje Stronom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w powstaniu lub 
wytworzeniu tych praw. Przeniesienie posiadanych praw majątkowych do wyników badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem Projektu pomiędzy Członkami 
Konsorcjum następuje w drodze odrębnej umowy, na warunkach wolnorynkowych.  

3. Prawa własności przemysłowej do wyników prac mających cechy wynalazku, wzoru użytkowego, 
wzoru przemysłowego lub znaku towarowego uzyskane przez Strony w ramach realizacji zadań 
Projektu, są własnością Strony, która jest autorem tych prac, a w przypadku wspólnego prawa 
udział własności każdej ze Stron będzie określony w odrębnej umowie. Członkowie Konsorcjum, w 
ramach posiadanego prawa do własnych wyników prac,  mają wyłączne prawo do: 
1) dokonywania zgłoszeń patentowych na wynalazek, 
2) składania wniosków o uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy, znak towarowy, 
3) składania wniosków o uzyskanie prawa do rejestracji wzoru przemysłowego.  

 



 

 § 15 

PRAWO WŁASNOŚCI APARATURY 

1. Aparatura badawcza zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji Projektu, po jego zakończeniu 
jest własnością tej Strony, która ją zakupiła lub wytworzyła. 

2. Przychody ze sprzedaży aparatury zakupionej lub wytworzonej w czasie realizacji Projektu, 
podlegają zwrotowi na rachunek Instytucji Wdrażającej za pośrednictwem Lidera Konsorcjum.  
 

 

§ 16 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

 

1. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się, że traktować będą jako poufne i nie będą ujawniać 
osobom trzecim informacji otrzymywanych od drugiego Członka Konsorcjum lub z jakichkolwiek 
innych źródeł bezpośrednio lub pośrednio w związku z niniejszą Umową i Projektem, z 
wyłączeniem ogólnych informacji dotyczących Projektu, których przekazanie ma na celu przede 
wszystkim pozyskanie osób i partnerów, które będą uczestniczyły w realizacji Projektu oraz 
promocję. 

2. Na ujawnienie przez Członka Konsorcjum informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
drugiego Członka Konsorcjum (w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji) konieczna jest uprzednia zgoda Członka Konsorcjum, którego tajemnica 
przedsiębiorstwa ma zostać ujawniona. 

3. Tajemnicą objęta będzie również treść niniejszej Umowy, a także związane z Projektem ustalenia 
ustne i pisemne dokonywane pomiędzy Członkami Konsorcjum, a także przez Członków 
Konsorcjum wspólnie bądź indywidualnie z osobami trzecimi, które to treści i informacje 
Członkowie Konsorcjum uznają za poufne. Wszelkie wzajemne oświadczenia woli dokonywane z 
osobami trzecimi będą opatrzone stosownymi klauzulami poufności. 

4. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy przez okres obowiązywania 
niniejszej Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, z zastrzeżeniem ust. 6. 
Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji: 
a. które zostały przeznaczone do opublikowania na podstawie pisemnej zgody wszystkich 

Członków Konsorcjum, 
b. które są powszechnie znane lub które zostały uzyskane od osób trzecich, nie związanych 

obowiązkiem poufności, 
c. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 
d. których ujawienia wymagają uprawnione organy lub podmioty. 

5. W przypadku nieuzasadnionego ujawniania informacji poufnych odszkodowanie, które strona 
naruszająca zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie, ograniczone jest do 100.000 PLN (słownie: 
sto tysięcy złotych) albo wysokości udowodnionych szkód bezpośrednich poniesionych wskutek 
nieuzasadnionego ujawniania informacji poufnych, w zależności od tego, która z tych kwot będzie 
niższa.  

6. Zobowiązania do zachowania poufności pozostają w mocy przez trzy lata od chwili otrzymania 
informacji poufnych, z zastrzeżeniem wszelkich późniejszych umów zawartych pomiędzy stronami 
w związku z Projektem, które regulować mogą zobowiązania w zakresie ochrony informacji 
poufnych. Umowa zawarta w okresie późniejszym zastępuje wówczas niniejszą umowę ze 
skutkiem od dnia podpisania umowy późniejszej. 

 

 § 17 



 

 

1. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania 

udostępnionych przez pozostałe Strony danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich 

organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw 

osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 

zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) 

lub innymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności zobowiązują się jako podmiot 

przetwarzający do przestrzegania obowiązków wynikających z art. 28 i 29 wspomnianego 

rozporządzenia. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Członkowie Konsorcjum powierzają sobie wzajemnie 

przetwarzanie (w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, 

modyfikowanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie, niszczenie) następujących kategorii 

danych osobowych: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy, funkcja 

lub stanowisko osób reprezentujących Członka Konsorcjum, osób kontrasygnujących Umowę, 

osób parafujących Umowę oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z Umowy, a także adres 

e-mail lub numer telefonu osób wskazanych do kontaktu. Charakter przetwarzania danych 

dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów 

informatycznych. 

3. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do zapoznania swoich współpracowników (niezależnie 

od podstawy prawnej współpracy) oraz podmiotów, za pośrednictwem, których realizować będą 

niniejszą Umowę z zasadami i procedurami związanymi z ochroną danych osobowych, w zakresie, 

w jakim te zasady i procedury będą miały wpływ na realizację Umowy.   

4. Strona przetwarzająca powierzone dane w zakresie i dla realizacji niniejszej Umowy  przetwarza 

je zgodnie z poleceniem drugiej strony (administratora danych) i jest uprawniona do 

upoważnienia poszczególnych osób do przetwarzania tych danych w takim zakresie. Jednocześnie 

podmiot przetwarzający zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązane były  do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu 

obowiązkowi zachowania tajemnicy.  

5. Strona, której powierzono przetwarzanie danych po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych 

osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza to stronie której dane zostały naruszone 

(administratorowi), nie później niż w ciągu 36 godzin, zgodnie z obowiązującymi wymogami.  

6. Członkowie Konsorcjum oświadczają, że dane osobowe, o których mowa w ust. 2,  zostaną 

wykorzystane w celu wykonania Umowy, jak również w celu wypełniania ciążących na 

administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania 

faktur i dokumentów księgowych oraz realizacji zobowiązań podatkowych, a ponadto w celu 

obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy oraz okresie realizacji 

Projektu oraz w okresie jego trwałości, a następnie po jego zakończeniu w okresie wskazanym w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi 

oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. Niezwłocznie po upływie powyższego 

okresu Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do zwrotnego przekazania lub trwałego 

zniszczenia we własnym zakresie (zgodnie z decyzją administratora) ewentualnych dokumentów, 

ich kopii lub nośników zawierających dane osobowe, o których mowa w ust. 2. 



 

8. Odpowiednio każda ze stron jako administrator zobowiązuje się i oświadcza, że będzie wypełniała 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu realizacji Umowy, a pozostałe strony 

zobowiązują się do współpracy w zakresie wykonania tego obowiązku. 

9. Prawa i obowiązki Członków Konsorcjum wynikające z postanowień ust. 1 - 8 nie naruszają praw i 

obowiązków Członków Konsorcjum wynikających z postanowień dotyczących ochrony oraz 

przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy Głównej.  

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy 
i uczestnictwem w Konsorcjum.  

2. Strony podejmą starania, by wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy rozwiązane 
zostały polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy 
Strony poddają pod rozstrzygniecie sądów miejscowo właściwych dla siedziby powoda. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w siedmiu (7) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron oraz jedne dla Instytucji Wdrażającej.  

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
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