UMOWA O WSPÓŁPRACY
W dniu 02/07/2018 w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, kod pocztowy 31-342,
nr REGON 000326983, NIP 675-000-04-44 zwanym w treści umowy „Instytutem”, w imieniu
którego działa:
Dyrektor – prof. dr hab. Marek Jeżabek,
a Panią/Panem imie i nazwisko
zamieszkałą/zamieszkałym w
adres zamieszkania (miejscowosc ulica nr domu)
nr PESEL PESEL

zwaną/zwanym w treści umowy „Studentem”, została zawarta umowa o następującej treści:
Strony Umowy uzgadniają, co następuje:
§1
1. Instytut powierza Studentowi, a Student dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz
Instytutu następujących zadań:
wykonanie projektu w ramach praktyk studenckich „IFJ PAN Particle Physics
Summer Student Programme”.
2. Zadania, o których mowa w pkt 1 będą wykonywane w następujący sposób:
według indywidualnych ustaleń z opiekunem naukowym przydzielonym przez
organizatorów praktyk.
§2
1. Strony Umowy uzgadniają, że zadania określone w § 1 będą wykonywane przez Studenta
w okresie od 02/07/2018 do 27/07/2018.
2. Miejscem wykonywania zadań będzie siedziba IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków.
§3
1. W ramach Umowy Student:
1.1. wykonuje swoje czynności nieodpłatnie;
1.2. obowiązany jest wykonywać je osobiście.
2. W zamian za realizację zadań określonych § 1 pkt 1, Student może wykorzystać nieodpłatnie wyniki zadań określonych w § 1 pkt 1 w swojej pracy magisterskiej, licencjackiej oraz
rocznej, pod warunkiem uzyskania zgody kierownika Zakładu w którym odbywana była
praktyka. Odmowa udzielenia zgody następuje w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej
w § 4 pkt 2 umowy.
3. Student może w każdym czasie domagać się wydania przez Instytut pisemnego zaświadczenia o wykonaniu zadań przez Studenta. Zaświadczenie to powinno zawierać informację
o zakresie wykonywanych zadań.
4. Na prośbę Studenta Instytut może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu zadań przez
Studenta.
§4
1. Instytut zobowiązany jest:
1.1. informować Studenta o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi zadaniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
1.2. zapewnić Studentowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego zadań,
w tym – w zależności od rodzaju zadań i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem –
odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
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1.3. pokrywać, na dotyczących studentów zasadach, określonych w odrębnych przepisach,
koszty podróży służbowych i diet Studenta powstałych w związku z realizacją zadań
określonych w §1 pkt 1.
2. Instytut może zakwalifikować wyniki zadań określonych w §1 pkt 1 do objęcia ochroną
patentową. W takim przypadku nastąpi wstrzymanie możliwości ich publikacji, w tym
wykorzystania ich przez Studenta w pracy magisterskiej do momentu wykonania zgłoszenia patentowego. Prawa autorskie do patentów będą określane każdorazowo w odrębnych
umowach.
3. Wykonywanie zadań przez Studenta, wiążące się z wydatkowaniem środków materialnych
lub finansowych przez Instytut, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Instytutu.
§5
1. Student zobowiązuje się do:
1.1. zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem zadań
na rzecz Instytutu, a które stanowią tajemnicę Instytutu;
1.2. przejścia szkolenia BHP przed rozpoczęciem wykonywania zadań;
1.3. samodzielnego – na własny koszt – ubezpieczenia się (NNW) w zakresie obejmującym
realizację zadań.
§6
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z 14-sto dniowym wypowiedzeniem.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.
3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
3.1. naruszenie zasad BHP,
3.2. nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy,
3.3. brak celowości kontynuowania prac nad zadaniami określonymi w § 1 pkt 1.
§7
1. Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Spory wynikłe ze stosowania Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby
Instytutu.
§ 11
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Instytut
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