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UMOWA O SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY

Zawarta dnia …..…… roku w Szczecinie
pomiędzy
Akademią Sztuki w Szczecinie (Centrum Przemysłów Kreatywnych)
pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin,
NIP: 851-31-21-799, REGON: 320850334,
reprezentowaną przez: ………………………………………….
zwaną dalej: "AS w Szczecinie",
a
……………………………………………………………..z siedzibą w ……………………… ul. ………………………………….……..,
NIP …………..………………. REGON ………………….……….…. reprezentowanym przez: ………………………………,
zwanym dalej „Partnerem”,
zwanymi łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
Zważywszy, że wolą Stron jest nawiązanie skutecznej współpracy w zakresie opracowania materiałów
edukacyjnych w formie gry wyjaśniającej zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci
w wieku przedszkolnym, z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach
projektu pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, mając na
względzie wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą,
rozwojową i innowacyjną Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Strony zobowiązują się do podjęcia skutecznej współpracy z wykorzystaniem Infrastruktury
badawczej Centrum Przemysłów Kreatywnych (zwanego dalej „CPK”) w zakresie realizacji
wspólnego projektu, którego celem będzie zgromadzenie oraz rozpowszechnienie wiedzy z
zakresu bezpiecznego zachowania się na drodze dzieci w wieku przedszkolnym poprzez:
a) udział studentów we wszystkich etapach badania potrzeb grupy docelowej i wykonania
projektu,

b) opracowanie koncepcji materiałów edukacyjnych w formie gry pt. „Chodzi lisek koło drogi”,
c) opracowanie scenariuszy zajęć na bazie gry wybranej do wdrożenia,
d) transfer zdobytej wiedzy do innych jednostek edukacji przedszkolnej poprzez umieszczenie
wersji elektronicznej gry i scenariusza zajęć na stronie internetowej AS w Szczecinie i CPK.
2. Zasady współpracy w ramach projektu, w szczególności podział zadań, zakres prowadzonych
wspólnie prac oraz podział kosztów określa załącznik do niniejszej umowy.
3. Powstała w trakcie realizacji projektu potrzeba dokonania zmiany ustalonych przez Strony zasad
współpracy, o których mowa w ust. 2, wymaga zgłoszenia Koordynatorom umowy,
którzy następnie dokonują pisemnego uzgodnienia nowych zasad, o ile uznają proponowane
zmiany za zasadne.
4. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
w tym w szczególności do przekazywania niezbędnych informacji oraz udzielania sobie
niezbędnych wyjaśnień.
5. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób,
którymi posługuje się przy realizacji niniejszej umowy.
6. AS w Szczecinie oświadcza, że Infrastruktura badawcza CPK jest ubezpieczona w szczególności od:
kradzieży, pożaru, zalania, siły wyższej uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego działania
sieci internetowej oraz sieci elektrycznej.
7. Wspólna realizacja projektu w ramach skutecznej współpracy nie upoważnia żadnej ze Stron do
reprezentowania drugiej w stosunkach z osobami trzecimi oraz do składania oświadczeń woli
w imieniu drugiej Strony osobom trzecim.
§ 2. Oświadczenia Stron
1. AS w Szczecinie oświadcza, że w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Akademia Zmienia
Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych” nr UDA-RPZP.01.02.02-32-005/14-00, w ramach
której utworzono Infrastrukturę badawczą, CPK może prowadzić pomocniczą działalność
gospodarczą, tj. działalność o ograniczonym zakresie, bezpośrednio związaną z funkcjonowaniem
Infrastruktury badawczej i konieczną do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związaną z jej
głównym przeznaczeniem niegospodarczym. W ramach pomocniczej działalności gospodarczej
wykorzystywane są dokładnie te same nakłady (np. materiały, wyposażenie, siła robocza, aktywa
trwałe), co w przypadku działalności niegospodarczej, a zasoby przeznaczone rocznie na
działalnością gospodarczą nie przekraczają 20% całkowitych rocznych zasobów CPK.
2. Strony oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy nie ma na celu powstania żadnej spółki ani
współpracy w oparciu o zawiązanie konsorcjum czy w formie joint venture.
3. Strony oświadczają, że wszelkie materiały przekazane w celu wspólnej realizacji projektu na mocy
niniejszej umowy nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw własności
intelektualnej.
§ 3. Koszty
Strony ustalają następujący podział kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektu:
1. Przedszkole: ……………….. zł – wkład niematerialny, ekwiwalent czasu poniesionego na
opracowanie opisu zajęć wychowawczo-dydaktycznych opracowany przez nauczyciela
przedszkolnego.

2. AS w Szczecinie: 821,65 zł brutto tytułem poniesienia kosztów pracy Laboratorium Grafiki
Bitowej i Wektorowej oraz wyprodukowania prototypów do testowania.
3. Szczegółowe zestawienie podziału kosztów pomiędzy Strony zawiera załącznik do niniejszej
umowy.
§ 4. Rezultat współpracy
1. Wyniki wspólnej realizacji projektu przysługiwać będą Akademii Sztuki w Szczecinie./ Wyniki
projektu przysługują Stronom umowy proporcjonalnie do nakładów poniesionych na ich
powstanie, tj. W relacji: ….. % udziału AS w Szczecinie i …… % udziału Partnera.1
§ 5. Prawa własności intelektualnej
W przypadku gdy w ramach projektu powstaną dobra własności intelektualnej oraz powiązane z nimi
prawa dostępu, zostaną one rozdzielone pomiędzy Strony umowy po zakończeniu projektu w taki
sposób, że każda ze Stron będzie współwłaścicielem praw własności intelektualnej z przekazaniem AS
w Szczecinie praw do zarządzania rzeczą wspólną, z zastrzeżeniem, iż Partnerowi udzielona zostanie
licencja na konkretne zastosowanie praw w swojej działalności, natomiast AS w Szczecinie
przysługiwać będzie uprawnienie do dalszego wykorzystywania, szerzenia i rozwijania praw własności
intelektualnej w dalszych działaniach, także z innymi podmiotami.
§ 6. Warunki współpracy i odpowiedzialność
1. Niezależnie od tego, czy skuteczna współpraca między Stronami będzie odbywać się w ten sposób,
że Partner będzie bezpośrednio, tj. przy pomocy swoich przedstawicieli, korzystał z udostępnianej
mu Infrastruktury badawczej AS w Szczecinie, czy też Partner będzie korzystał z udostępnianej mu
Infrastruktury badawczej AS w Szczecinie za pośrednictwem pracowników AS w Szczecinie,
Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących
w AS w Szczecinie, w tym w szczególności Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej
Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie wprowadzonego uchwałą Senatu
nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017r., a także do zachowywania się zgodnie ze wskazaniami
pracowników AS w Szczecinie.
2. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w Infrastrukturze badawczej AS w Szczecinie
spowodowane działaniem lub zaniechaniem, również w przypadku posługiwania się przy tym
swoimi przedstawicielami. W przypadku wystąpienia szkody z winy Partnera, zobowiązany jest on
do zapłaty odszkodowania ustalonego w drodze pisemnych uzgodnień poczynionych przez Strony,
a w braku porozumienia, AS w Szczecinie ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
3. Przed rozpoczęciem prac badawczych Strony umowy określają warunki współpracy i zasady
współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy.
§ 7. Klauzula poufności
Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą Stronę
informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne, finansowe i prawne zostaną użyte
i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz, że nie zostaną
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przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej strony
wyrażonej w formie pisemnej.
§ 8. Koordynatorzy umowy
Koordynatorami umowy są:
a) po stronie Partnera: ………………..., tel. ………..., e-mail: ……………..
b) po stronie AS w Szczecinie : Marika Skubiszewska, tel. 664 080 171, e-mail:
marika.skubiszewska@akademiasztuki.eu
§ 9. Rozwiązanie umowy
Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron, co powinno być
stwierdzone na piśmie z ustaleniem warunków wzajemnych rozliczeń.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia
……………………. 2018.
2. Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymaga formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy. Wszelkie zmiany wprowadzone poza formą aneksu nie
obowiązują Stron.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywały polubownie.
W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spór będzie rozstrzygał właściwy
rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla AS
w Szczecinie i Partnera.
6. Integralną część umowy stanowi załącznik w postaci podziału zadań, zakresu i kosztów
prowadzonej współpracy.

_________________________
AS w Szczecinie

_________________________
Partner

