Załącznik 4

-WZÓRPOROZUMIENIE NR ………………..
O REALIZACJĘ PROJEKTU BADAWCZEGO
finansowanego z subwencji przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej
zawarte w dniu ………………… r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Akademią Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, z siedzibą we Wrocławiu
(51-147 Wrocław), ul. Piotra Czajkowskiego 109, NIP: 896-10-00-117, REGON: 930388062,
reprezentowaną przez:
…………………………………………..

Prorektora ds. naukowych
zwaną w dalszej części umowy „AWL”,
a

Panią/Panem ………………………………………, zam. w ………………………………..,.
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii ……….. nr …………………,
wydanym przez ………………………………………. w dniu ………………………,
posiadającą/posiadającym nr PESEL ………………………….……………………..,
zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Kierownikiem projektu”.
§1
1. Kierownik projektu zobowiązuje się do realizacji projektu badawczego na temat
……………………………………….. przyjętego do finansowania w ……………… r.
na podstawie konkursu na realizację projektów badawczych finansowanych z subwencji
przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej, zwanego w dalszej części porozumienia
„Projektem badawczym” oraz do opracowania wyników przeprowadzonych prac
(sprawozdania z badań).
2. Kierownik projektu zobowiązuje się zrealizować Projekt badawczy zgodnie ze złożonym
przez siebie wnioskiem o sfinansowanie projektu badawczego (zwanym dalej
„Wnioskiem”) oraz obowiązującym w AWL „Regulaminem kwalifikowania i rozliczania
projektów badawczych finansowanych z subwencji przyznanej przez Ministra Obrony
Narodowej” (zwanym dalej „Regulaminem”), które stanowią integralną część niniejszego
porozumienia.
3. Realizacja Projektu badawczego odbywa się w ramach stosunku służbowego (w
przypadku żołnierzy zawodowych) lub stosunku pracy (w przypadku pracowników
resortu obrony narodowej).
4. W ramach niniejszego porozumienia AWL zobowiązuje się:
1) udostępnić składniki mienia AWL potrzebne do realizacji Projektu badawczego,
2) zapewnić obsługę administracyjną i prawną realizacji Projektu badawczego.

5. AWL zobowiązuje się ponadto zapewnić środki finansowe na realizację Projektu
badawczego, w wysokości ……………………. zł brutto (słownie złotych:
………………………….).
§2
1. Wydatkowanie środków finansowych określonych w § 1 ust. 5 musi odbywać się zgodnie
z Wnioskiem i Regulaminem.
2. Kierownik Projektu jest zobowiązany przestrzegać przepisów o zasadach gospodarki
finansowej, w tym w szczególności obowiązujących w AWL przepisów o zamówieniach
publicznych oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe, efektywne i zgodne
z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami wydatkowanie i rozliczenie środków
finansowych przyznanych na realizację Projektu badawczego, niezależnie od jego
ostatecznego rezultatu.
3. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 5, nie mogą być wydatkowane na inne cele
niż określone we Wniosku i niniejszym porozumieniu.
4. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wydatkowane na inne cele niż
określone we Wniosku lub niniejszym porozumieniu, lub w sposób niezgodny
z Wnioskiem lub Regulaminem, AWL może wstrzymać finansowanie Projektu
badawczego do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
5. Środki finansowe wydatkowane na inne cele niż określone we Wniosku lub niniejszym
porozumieniu, lub w sposób niezgodny z Wnioskiem lub Regulaminem podlegają
zwrotowi wraz z odsetkami.
§3
1. Harmonogram i kosztorys realizacji Projektu badawczego zostały określone we Wniosku.
Kierownik Projektu zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac objętych tematem
Projektu badawczego zgodnie z w/w harmonogramem i kosztorysem.
2. Kierownik Projektu zobowiązuje się ponadto do realizacji Projektu badawczego przy
współpracy z zespołem badawczym określonym we Wniosku. Każdorazowa zmiana
składu zespołu badawczego może się odbyć wyłącznie w sposób i na zasadach
określonych w Regulaminie.
3. Bez pisemnej zgody AWL Kierownik projektu nie ma prawa powierzyć wykonania
przedmiotu porozumienia osobie innej niż osoby wymienione we Wniosku lub osoby,
które w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu zastąpiły osoby wymienione we
Wniosku.
§4
1. Strony ustalają:
1) termin
zakończenia
realizacji
Projektu
badawczego
na
dzień
…………………………..
2) termin złożenia przez Kierownika Projektu sprawozdania z badań na dzień
……………
2. Odbiór i ocena realizacji Projektu badawczego odbędzie się zgodnie z zasadami
i w terminach określonych w Regulaminie.
§5

1. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu badawczego Kierownik projektu uzna, że kontynuacja
prac jest niecelowa, ponieważ wstępne wyniki prac są niezgodne z założeniami, jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym właściwego kierownika jednostki
organizacyjnej (dziekana wydziału lub dyrektora Instytutu Dowodzenia).
2. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu badawczego AWL uzna, że jej kontynuacja jest
niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, niezwłocznie powiadomi o tym
Kierownika projektu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, strony zobowiązane są w terminie 14 dni
od dnia zawiadomienia, rozpatrzyć celowość kontynuowania prac, ustalając jednocześnie
w protokole stan ich zaawansowania. Ostateczna decyzja o przerwaniu prac należy do
AWL.
4. W przypadku stwierdzenia przez AWL konieczności zaniechania prac lub w innych
uzasadnionych przypadkach z przyczyn nie leżących po stronie AWL, AWL ma prawo
rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia ust. 3
dotyczące protokołu zaawansowania prac stosuje się odpowiednio.
§6
1. W przypadku niewykonania całości lub części Projektu badawczego lub niezłożenia
sprawozdania z badań, w umówionych terminach, Kierownik projektu zobowiązany jest
niezwłocznie złożyć AWL pisemne wyjaśnienie w tej sprawie.
2. O dalszym finansowaniu Projektu badawczego decyduje AWL po stwierdzeniu
zasadności przyczyn niewykonania całości lub części Projektu badawczego lub
niezłożenia sprawozdania z badań, w umówionych terminach.
3. W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień Kierownika projektu w przedmiocie przyczyn
opóźnienia, a opóźnienie to przekracza 7 dni, AWL może odstąpić od porozumienia bez
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do jego wykonania.
4. AWL może odstąpić od porozumienia także w niżej wymienionych przypadkach:
1) gdy bez pisemnej zgody AWL Kierownik projektu powierzy wykonanie całości lub
części prac będących przedmiotem niniejszego porozumienia osobie niewymienionej
we Wniosku lub osobie, która w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu
zastąpiła osobę wymienioną we Wniosku,
2) zakończenia stosunku służbowego (lub stosunku pracy) Kierownika projektu,
3) realizacji Projektu badawczego w sposób niezgodny z niniejszym porozumieniem,
Wnioskiem lub Regulaminem, w tym w szczególności w razie wydatkowania
przyznanych środków pieniężnych niezgodnie z kosztorysem, przepisami prawa (w
tym przepisami o zamówieniach publicznych) lub procedurami obowiązującymi w
AWL.
5. AWL może wykonać prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie,
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.
Oświadczenie o odstąpieniu następuje w formie pisemnej.
§7
W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania niniejszego porozumienia, AWL wdroży
odrębne regulacje z zakresu praw własności intelektualnej, strony zobowiązują się włączyć te
regulacje do zakresu niniejszego porozumienia.

§8
1. Kierownik projektu oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu.
Kierownik projektu jest zobowiązany uzyskać od wszystkich członków zespołu
badawczego oświadczenia o zapoznaniu się przez nich z postanowieniami Regulaminu.
2. Kierownik projektu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
i danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego
porozumienia, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę AWL lub inne podmioty.
Kierownik projektu jest zobowiązany uzyskać od wszystkich członków zespołu
badawczego oświadczenia o zobowiązaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Wzór oświadczenia składanego przez członka zespołu badawczego w sprawach, o
których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. Oświadczenia
złożone przez członków zespołu badawczego Kierownik projektu jest zobowiązany
przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją projektową.
§9
1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z
postanowień porozumienia jest nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie
miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień, chyba że z
okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio
dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, porozumienie nie zostałoby zawarte.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do
porozumienia, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie
równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają
postanowienia Wniosku, Regulaminu, innych właściwych regulacji obowiązujących w
AWL dotyczących zakresu porozumienia oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
5. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby AWL.

AWL
…………………………………..

Kierownik projektu
…………………………………..

Załącznik
do porozumienia nr ……………….. o realizację projektu badawczego
finansowanego z subwencji przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej

-WZÓR………………………, dnia ………………….. r.
OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU BADAWCZEGO
W związku z uczestniczeniem przeze mnie w realizacji Projektu badawczego na temat
……………………………………….. przyjętego do finansowania w ……………… r. na
podstawie konkursu na realizację projektów badawczych finansowanych z subwencji
przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej, ja, ………………………………………...…..,
oświadczam, że:
1) zapoznałam/-em się z postanowieniami obowiązującego w AWL „Regulaminu
kwalifikowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji
przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych na działalność naukową”,
2) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, do których
będę mieć dostęp w związku z uczestniczeniem w realizacji w/w Projektu badawczego,
a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę AWL lub inne podmioty.

………………………………………

