
UMOWA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ 

 

Zawarta w dniu …………………………. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Medycznym 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, zwanym dalej UM    

w Poznaniu, 

reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uczelni                                     

Prof. dr hab. Michała Nowickiego 

oraz Miastem Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice,  

reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosława Chęcielewskiego. 

 

Mając na uwadze: 

- posiadanie przez obie strony wysoko wykwalifikowanej kadry, 

- wzajemnie dopełniające się zainteresowania badawcze, 

- chęć podjęcia wspólnych działań w zakresie badań przesiewowych oraz profilaktyki skolioz i 

wad w postawie ciała 

 

w celu rozwijania współpracy naukowo-badawczej, strony zawierają umowę o treści    

następującej: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest: 

 

1) Sprawowanie przez UM w Poznaniu nadzoru merytorycznego i naukowego nad 

działaniami podejmowanymi przez Miasto Skierniewice w zakresie realizacji 

profilaktycznego projektu zdrowotnego pt. ”Skierniewice stawiają na zdrowie – 

profilaktyka wad i błędów w postawie ciała dzieci uczęszczających do klas I-III szkół 

podstawowych w Skierniewicach”. 

2) Realizacja wspólnych prac badawczych, dotyczących działań podejmowanych w tym 

zakresie. 

3) Publikacja artykułów i komunikatów, prezentujących wyniki wspólnych prac, w 

periodykach naukowych. 

 

 

 



§ 2 Zobowiązania stron 

 

W celu realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do: 

1. Realizacji wspólnych prac badawczych dotyczących diagnostyki postawy ciała dzieci. 

2. Uzgadniania programu współpracy określającego zadania każdej ze stron. 

3. Wspólnego występowania o granty dla realizowanych projektów badawczych. 

4. Upowszechniania wyników prac, po uzgodnieniu zakresu publikacji. 

5. Nieujawniania wyników, będących efektem współpracy, bez zgody drugiej strony. 

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację współpracy są: 

 

- ze strony UM w Poznaniu –  
 

Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki – Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii 

Dziecięcej, 

 

- ze strony UM Skierniewice –  
 

dr. n. o zdr. Łukasz Stoliński – Koordynator miejskiego projektu zdrowotnego „Skierniewice 

stawiają na zdrowie”, 

 

§ 3 Zagadnienia finansowania prac 

 

W celu realizacji niniejszej Umowy każda ze Stron zobowiązuje się samodzielnie finansować 

prowadzone u siebie prace objęte programem współpracy (z wyłączeniem projektów 

finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), jak i ponosić koszty 

zainicjowanych publikacji. 

 

§ 4 Zagadnienia własności intelektualnej 

 

Publikacje, komunikaty na konferencje, powstałe w efekcie wspólnych prac badawczych, 

stanowić będą współwłasność Stron. 

 

§ 5 Czas trwania umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat.  

2. Postanowienia umowy obowiązują od momentu jej podpisania przez obie Strony. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



4. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane według 

obowiązującego prawa przed właściwym sądem. 

5. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron lub przez jedną ze stron 

z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, w każdym przypadku - w formie pisemnej. 

 

§ 5 Umowę sporządza się w 4 egzemplarzach – po dwa dla każdej Strony 

 

Data podpisania…………………………….. 

 

 

 

UM w Poznaniu       UM Skierniewice 

……………………………………… ……………………………………… 

………………………………………          ……………………………………… 

………………………………………          ……………………………………… 


