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W Z Ó R 

UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH Z 

INSTYTUCJĄ 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w Lublinie                                       

w dniu ……………………..r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin 

a 

(wpisać nazwę instytucji) 

reprezentowaną przez: 

(wpisać dane osób uprawnionych do reprezentacji) 

 zwana dalej Instytucją. 

 

o następującej treści: 

§ 1. Definicje 

 

Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że poniższe sformułowania posiadać będą 

następujące znaczenie: 

 

Instytucja - instytucja działająca na rzecz nauki, w tym jednostki naukowo-badawcze, 

posiadające przedstawicielstwo na terenie Polski, a w szczególności Polski Wschodniej. 

Zespół badawczy – pracownicy jednostek uniwersytetu – zespół wykonujący w ramach 

badania czynności określone w Załączniku Nr 1 do umowy, powoływany i nadzorowany 

przez kierownika jednostki uniwersytetu. 

Produkt badany - produkt poddany badaniu oraz, o ile postanowienia Umowy nie stanowią 

inaczej, placebo lub produkt porównawczy, jeśli wymaga tego Protokół (łącznie określane 

mianem “Produkt Badany”). 

Dokumenty źródłowe – oryginalne dokumenty, dane i zapisy. 

Własność Intelektualna – wynalazki (opatentowane lub nie), pomysły nowatorskie, patenty, 

znaki towarowe, znaki i nazwy handlowe, prawa do wzorów, prawa autorskie (w tym m.in. 

prawa do oprogramowania komputerowego), prawa do baz danych (niezależnie od tego, czy 

dane prawa są zarejestrowane) a także dotyczące ich wnioski o rejestrację i prawa do 

ubiegania się o rejestrację, prawa dotyczące informacji i wiedzy fachowej (know how) oraz 

wszelkie inne prawa i formy ochrony będące podobnej natury bądź posiadające jednakowe 

lub podobne skutki, co wymienione powyżej, obowiązujące na całym świecie, wynikające ze 

stosowania produktu badanego lub poufnych informacji. 

 



 

                                                                                                                         
Strona 2 z 7  

 

Protokół – zakres (rodzaj i liczba) badań ujęty w protokole badania tj. Załącznik nr 1  

do niniejszej Umowy, z ewentualnymi zmianami (uzgodnionymi przez strony na początku,  

po wykonaniu badania lub w trakcie).  

 

§ 2 Cel Umowy i postanowienia ogólne 

1. Celem umowy jest……………………………………………………………………. 

 ( uzupełnić danymi dotyczącymi przedmiotu każdej umowy). 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie badań zgodnie z Załącznikiem nr 1 czym 

jest każde świadczenie na rzecz Instytucji, które nie stanowi dostawy towarów. 

2a. Badanie nie stanowi badania leczniczego produktów leczniczych w rozumieniu ust.37a 

ustawy z dnia 06.09.2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U 2008 nr 45 poz.271 ze zm). 

3. Miejscem prowadzenia badań jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra/ Zakład   

(uzupełnić dane adresowe jednostki wykonującej badanie). 

4.  Aparatura oraz sprzęt, na którym wykonywane będą badania jest zlokalizowany w 

obiekcie przeznaczonym do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych i prac 

rozwojowych – tj. ............................................................................................... w Lublinie. 

5. Aparatura oraz sprzęt zostały zakupione na potrzeby  ( uzupełnić nazwę jednostki)  w 

ramach Projektu: ( wpisać tytuł projektu)  Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007 – 2013 Osi Priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 

Wspieranie Innowacji realizowanego w ramach umowy nr ( wpisać numer umowy) 

6. Zespół badawczy zobowiązuje się przeprowadzić badanie zgodnie z założeniami 

protokołu badania (Załącznik nr 1).  

7. Zespół badawczy zobowiązuje się do opracowania protokołu końcowego z badania oraz 

raportu dokumentującego przebieg badania i jego rezultaty. 

8. Obie strony ustalają, że wszystkie wyniki badań zostaną zapisane w formie pisemnej. 

Strony zgodnie ustalają, że wyniki badania, od chwili ich uzyskania stanowią własność 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Instytucji. 

9. Obie strony ustalają, iż wyniki badań będą opublikowane na stronie www.umlub.pl lub w 

pracach naukowych opatrzonych odpowiednia informacją. 

10. Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie wykorzystywał wyniki badań w pracach 

naukowych oraz dydaktyce w zakresie nie stanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa. 

11. Zespół badawczy zobowiązuje się wydać na każde żądanie Instytucji wszelkie materiały 

i opracowania zgromadzone i przygotowane w celu wykonania przedmiotu Umowy. 

12. Strony uznają, że krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe organy zajmujące się 

nadzorem, inspekcjami lub kontrolą badań oraz niezależni audytorzy wyznaczeni przez 

w/w organy, będą mogły dokonywać inspekcji, audytów lub kontroli w odniesieniu do 

stosowanych w badaniu procedur i urządzeń, jak również dokumentów dotyczących 

badania. 

 

 

 

http://www.umlub.pl/
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§ 3  

Produkt Badany 

1. Instytucja zapewnia dostarczenie zespołowi badawczemu odpowiednich ilości Produktu 

Badanego potrzebnego do przeprowadzenia badania.   

2. Zespół badawczy zobowiązuje się do sprawowania odpowiedniej kontroli                      

nad zasobami Produktu Badanego oraz do nieudostępniania go stronom trzecim. 

3. Zespół badawczy zobowiązuje się stosować Produkt Badany jedynie w sposób opisany                             

w Protokole. Wszelkie inne zastosowanie Produktu Badanego stanowi rażące naruszenie 

niniejszej Umowy. 

4. Produkt Badany jest i pozostaje nadal własnością Instytucji. Z wyjątkiem i w granicach 

wykorzystania produktów przewidzianych w Protokole, Instytucja nie przyznaje 

zespołowi badawczemu bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek praw własności do 

Produktu Badanego. 

5. Wszystkie Badane Produkty oraz inne produkty przekazane Uniwersytetowi Medycznemu 

w Lublinie i zespołowi badawczemu w celu przeprowadzenia badania pozostaną wyłączną 

własnością Instytucji. 

 

§ 4  

Obowiązki Instytucji 

1. Instytucja zobowiązuje się do opracowania w porozumieniu z Kierownikiem (wpisać nazwę 

jednostki)  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie załącznika Nr 1 do Umowy.  Instytucja 

zobowiązuje się do przekazania zespołowi badawczemu pełnej dokumentacji niezbędnej do 

prowadzenia badania, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Jeżeli do przetwarzania danych uzyskanych w związku z badaniem wykorzystywane będą 

metody oparte o systemy informatyczne, Instytucja zapewni bezpłatny dostęp do tych 

systemów wraz z pisemną instrukcją stosowania informatycznego systemu 

przechowywania danych, systemu tworzenia zapasowych kopii zgromadzonych danych, 

kodowania danych w czasie ich wprowadzania i przetwarzania w badaniach prowadzonych 

metodą ślepej próby.  

3. Jeżeli przeprowadzanie badań będzie wymagać zużycia odczynników lub innych 

materiałów – Instytucja dokona zakupu takiego typu materiałów lub odczynników jakie 

zostaną wskazane przez Zespół badawczy. 

4. Strony dopuszczają zakup odczynników lub materiałów przez Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie na koszt Instytucji. 

5. Jeżeli przeprowadzenie badania wymagać będzie wykonania czynności przez badacza, 

wykraczających czas pracy lub w innym rozkładzie czasu pracy niż wynikający z umowy o 

pracę badacza z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytucja zobowiązuje się do 

zawarcia odrębnych umów na wykonanie tych czynności indywidualnie z członkami 

zespołu badawczego. 

 

 



 

                                                                                                                         
Strona 4 z 7  

 

6. Instytucja zobowiązuje się do odebrania niewykorzystanego lub przeterminowanego 

Produktu Badanego lub innych odpadów medycznych powstałych w trakcie badania                

lub pokrycia kosztów zwrotu tego produktu lub takich odpadów. 

 

§ 5  

Obowiązki Zespołu badawczego 

 

1. Zespół badawczy zobowiązuje się do przeprowadzenia badania zgodnie z Protokołem 

wstępnym i wszelkimi instrukcjami dotyczącymi postępowania w badaniu, przekazanymi 

przez Instytucję.  

2. Zespół badawczy jest odpowiedzialny za prawidłowość wykonania Badania. 

3. Zespół badawczy zobowiązuje się do bezpośredniego wykonywania świadczeń 

określonych w Załączniku nr 1. 

4. Zespół badawczy zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych uzyskanych w związku 

z prowadzeniem badania przed osobami postronnymi w kwestii stanowiącej tajemnicę 

Instytucji. 

 

§ 6  

Poufność i własność intelektualna 

 

1. Strony zobowiązują się do: 

a. zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu -  

wszelkich informacji, nie będących jawnymi, pozyskanych w jakiejkolwiek postaci, a 

dotyczących drugiej Strony lub działalności przez nią prowadzonej, które znajdą się w jej 

posiadaniu w związku z realizacją umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 

dotyczących wszelkich danych i tajemnicy przedsiębiorstwa, tj. informacji technicznych, 

technologicznych,  organizacyjnych oraz innych posiadających wartość gospodarczą dla 

drugiej Strony,  

b. ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której 

mowa w pkt a oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją umowy.  

 

2. Zespół badawczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie zobowiązują się przestrzegać 

wszelkich odpowiednich przepisów prawa związanych z ochroną i wykorzystaniem 

danych, dokumentów źródłowych oraz poufnością danych podczas przeprowadzania 

badania.  

3. Obie strony zgodnie oświadczają, iż zakres i obowiązki, wynikające z umowy będą 

wykonywane z poszanowaniem własności intelektualnej Instytucji jak i Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 
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§ 7  

Planowane terminy i wypowiedzenie umowy 

1. Planowany czas trwania badania: od ………………. do …………. 

2. Instytucja ma prawo do przerwania badania w każdej chwili. W takiej sytuacji Umowa 

niniejsza rozwiązuje się z dniem otrzymania przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

pisemnego oświadczenia Instytucji o przerwaniu badania, a podstawą rozliczeń będzie 

sporządzony przez Strony protokół zaawansowania badania w dniu jego przerwania. 

3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy w formie 

pisemnej za 30 – dniowym terminem wypowiedzenia, w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Instytucję. Prawo to przysługuje  

po bezskutecznym upływie 14 dni od wystosowania do Instytucji wezwania                              

do należytego wykonania zobowiązania tj. wypełnienia obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy.  

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie ustalają, że Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez 

Strony. 

2. W przypadku, gdy realizacja przez jedną ze Stron jakichkolwiek działań wymaganych na 

mocy niniejszej Umowy zostanie opóźniona, utrudniona lub uniemożliwiona wskutek 

działania siły wyższej oraz w przypadku, gdy Strona ta podejmie wszelkie uzasadnione 

wysiłki w celu uniknięcia lub zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom, wówczas realizacja 

powyższych działań może zostać zaniechana na czas opóźnienia. Druga ze Stron musi 

zostać bezzwłocznie poinformowana  na piśmie o rozpoczęciu oraz zaprzestaniu działania 

siły wyższej. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne właściwe przepisy prawa. 

5. Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego. 

6. Wszelkie powiadomienia i inne informacje wynikające z niniejszej Umowy będą 

przekazywane w formie pisemnej na adres jak określono poniżej, i będą uważane za 

dostarczone także jeśli doręczone zostaną osobiście lub przekazane faksem lub emailem 

lub, jeśli wysłane pocztą listem poleconym lub za potwierdzeniem (wymagany zwrot 

potwierdzenia). Wyżej wymienione przesyłki muszą być należycie zaadresowane                   

na adres Strony określony poniżej lub na inny adres, o którym każda ze Stron powiadomi 

drugą terminie 14 dni od zaistnienia konieczności dokonania zmiany, w formie pisemnej: 

 

 

 



 

                                                                                                                         
Strona 6 z 7  

 

 

W przypadku Instytucji na następujący adres: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………  

W przypadku  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na następujący adres: 

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin 

7. Strony uzgadniają, że sądem właściwym dla wszelkich sporów ewentualnie wynikających                           

z niniejszej Umowy lub z nią związanych będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.   

8. Niniejsza Umowa sporządzona została w języku polskim w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dla Instytucji. 

Strony umowy: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 

 

__________                                      __________                                     _________________

 (Miejsce)                                    (Data)                                                (Podpis) 

 

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej:  

 

Funkcja osoby reprezentującej: 

 

Instytucja: 

 

__________                                       __________                                   _________________  

(Miejsce)                                               (Data)                                               (Podpis) 

 

   Reprezentowana przez:  

   Upoważniony do podpisu:  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

do umowy na realizację prac badawczo – rozwojowych z dnia ……………………. na 

wykonanie badania przez ……………………………. 

 

Protokół badania nr……….. 

 

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

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

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

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

 

 

Podpisy Stron: 


