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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
CyberSummer@WUT-2 

 

UMOWA O DZIEŁO  Nr 1820/……/2022 
  ( z prawami autorskimi ) 

 
PSP:  ………………………………………… 
Zawarta w dniu ………………………...  w Warszawie pomiędzy: 
Politechniką Warszawską  
ul. Rektorska 4 lok.0.27, 00-614 Warszawa, NIP 5250005834   
reprezentowaną przez: 
prof. dr hab. Małgorzatę Lewandowską – Kierownika Zespołu Zarządzającego projektu IDUB 
zwaną dalej „PW” 
 
a 
.....................................................................................................................   PESEL ……………………...…….   
                             (imię i nazwisko) 
zamieszkały /a .........................................................................................................................................  

(adres zamieszkania)   

będącym/ą studentem/ką ..… roku studiów II stopnia na kierunku …………………………………………………… 
zwanym/ą  dalej „Studentem” 
 
W związku z realizacją umowy nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej pomiędzy 
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką 
Warszawską ustala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Student w wyniku realizowanego projektu badawczego w ramach Programu 
CyberSummer@WUT-2 zobowiązuje się wykonać dla PW dzieło: ..................................... 
................................................................ o parametrach określonych w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Dzieło będzie wykonane w terminie od ............................  do  .............................     
3. PW zobowiązuje się zapłacić Studentowi wynagrodzenie brutto w wysokości 

12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)  Wynagrodzenie to obejmuje również 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Studenta w związku z realizacją 
umowy w tym koszty podróży i koszty pobytu. 

5. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, za …….- dniowym  wypowiedzeniem lub za 
porozumieniem Stron.  

6. Zamawiający ma prawo odmówić Studentowi wypłaty wynagrodzenia w przypadku: 
a) skreślenia Studenta z listy studentów PW, 
b) nieprzedstawienia dzieła, o których mowa w §1 ust. 2 w uzgodnionym terminie. 

 
§ 2 

 
1. Student oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Programu CyberSummer@WUT-2 i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania, w szczególności oświadcza, że spełnia kryteria udziału w Programie 
określone w §2 ust. 1 Regulaminu Programu CyberSummer@WUT. 

2. Dzieło zostanie wykonane z materiałów własnych Studenta/z materiałów dostarczonych za 
pokwitowaniem przez PW*. 

3. Student rozliczy się z dostarczonych materiałów w ciągu ....... dni od odbioru dzieła. 
4. Dzieło będzie wykonane na terenie PW, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń PW oraz energii / 

nie będzie wykonane na terenie PW. *  
5.  Umowa będzie wykonywana na terytorium RP. 

§ 3 
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1. Protokolarnego odbioru dzieła dokona PW zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu 
CyberSummer@WUT-2 w terminie ……….. od daty zakończenia części dzieła zgodnie z § 1 umowy,  
w obecności Studenta. 

2. Stwierdzone przy odbiorze wady dzieła lub jego części Student usunie bez dodatkowego 
wynagrodzenia w terminie określonym w protokole odbioru, po czym nastąpi ponowny odbiór.  

3. Po odebraniu dzieła Student wystawi PW rachunek, który będzie stanowić podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż 15  dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym dostarczono rachunek do PW. 

 
§ 4 

 
1. Dzieło objęte niniejszą umową, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych jest przedmiotem praw autorskich.  
2. Student oświadcza, że utwór wykonał samodzielnie i tylko jemu w sposób niegraniczony 

przysługują wszelkie prawa do Utworu, w tym nieograniczone autorskie prawa osobiste i 
majątkowe oraz prawa zależne. 

3. Z chwilą wydania przedmiotu umowy w ramach realizacji projektu badawczego Student przenosi 
na PW autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w 
kraju i za granicą, oraz zezwala na wykonywanie przez PW autorskiego prawa zależnego, do 
powstałych w wyniku realizacji umowy utworów.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola 
eksploatacji: utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), 
digitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, 
zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej, 
wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym 
również w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, w formie 
zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku, nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie 
zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej 
Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika 
łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM - w oryginalnej wersji językowej i w tłumaczeniu na języki 
obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium 
Polski oraz poza jej granicami, wykorzystywanie w celach promocyjnych. 

5. Student wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na 
modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, 
eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez 
konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.  

6. Student odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób 
trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji dzieła objętego umową lub 
dysponowania przez PW wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu 
roszczeń przeciwko PW. Student zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich oraz do zwolnienia  PW z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

 
§ 5 

 
1. Strony oświadczają, że kwalifikując umowę jako umowę o dzieło, przyjmują odpowiedzialność za 

prawidłowe wykonanie swych obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu 
skarbowego.  

2. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy stanie się ona podstawą do objęcia Studenta 
obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym przyjmuje się, że ustalone w § 1 ust. 3 
wynagrodzenie obejmuje całość należnych składek na ubezpieczenie społeczne również te, które 
zwykle finansowane są przez PW.  

3. Student ma obowiązek powiadomić na piśmie PW o zmianie stanu faktycznego  
w obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Za skutki wynikłe  
z niedopełnienia tego obowiązku odpowiada Student. 
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§ 6 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 
119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Studenta jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy  

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 
2) Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, pod adresem 
mailowym: iod@pw.edu.pl. 

3) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych osobowych zawartych  
w niniejszej umowie. 

4) Dane osobowe Studenta przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji 
przedmiotowej Umowy – podstawą do przetwarzania danych osobowych Doktoranta jest art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO. 

5) Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać danych osobowych Studenta poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 

6) Student ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych 
osobowych nie jest zgoda nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7) Dane osobowe Studenta nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

8) Dostęp do danych osobowych Studenta mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym 
Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem 
danych osobowych. 

9) Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Studenta zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Studenta. 

10) Podanie przez Studenta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwia Studentowi realizację przedmiotowej Umowy. 

11) Dane osobowe Studenta przetwarzane będą przez okres trwania Umowy oraz na potrzeby 
wieczystej archiwizacji jak także, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń. 

12) Student ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  
§ 7 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na inny podmiot bez 

zgody drugiej Strony. 
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa w szczególności 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze 

polubownej. 
5. Do rozstrzygania sporów nierozwiązanych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PW. 
 
 
 

§ 8 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Studenta i dwa dla PW. 
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..................................................... 
PW  

.................................................... 
 Student 

 
 
Uwaga - w przypadku realizowania umowy na Terenie PW do egzemplarza umowy przechowywanego w jednostce, na 
rzecz której realizowana jest umowa  należy dołączyć:  
1) „kartę instruktażu stanowiskowego dla osoby współpracującej i praktykanta”, która stanowi załącznik nr 2 do 

zarządzenia nr 38/2015 Rektora PW z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów oraz osób wykonujących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych, stażystów i praktykantów 

2) „oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym wynikającym z pracy na stanowisku” lub „oświadczenie  
o zapoznaniu z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie”, zgodnie z załącznikami 
odpowiednio nr 5 i nr 6 zarządzenia nr 39/2008 Rektora PW z dnia 8 lipca 2008 r. 

3) kserokopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania prac objętych  umową                  
( zgodnie z § 3 niniejszego  zarządzenia)  

* wybrać właściwe   
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