
 
 

 
 

 
Załącznik nr 4 do Umowy ……../2022, dot. TP-330/22/DW 

Wzór Protokołu odbioru usługi 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI 

W RAMACH PROGRAMU 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(proszę wpisać nazwę Programu NAWA, w ramach którego realizowany jest Projekt) 

 

 

……………………………, ………………. 
  (miejscowość, data)   

 

Zamawiający:   …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
  

 
Wykonawca: …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 

  

Przedmiot umowy/wykonanie zamówienia w zakresie: ….…………………….………… (przedmiot umowy) w 

ramach Projektu ……………………………………………………… (nazwa Projektu; numer umowy).  

 

W dniu …………………… stwierdzono fakt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego 

w §…  . umowy w terminie określonym w §…  .tej umowy. 

 

Zamawiający dokonał oceny wykonanego przedmiotu umowy i stwierdza, że: 

 umowa została/nie została* wykonana w terminie  

 umowa została/nie została* wykonana zgodnie z przedmiotem zamówienia 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, że są podstawy / nie ma podstaw* do wypłaty 

wynagrodzenia określonego w § …. Umowy. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

…………………………………………………….    ……………………………………………………. 
           PIECZĘĆ I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO                      PIECZĘĆ I  PODPIS WYKONAWCY 

  



 
 

 
 

 

Załącznik do Protokołu odbioru usługi 

 

Strony protokołu potwierdzają przekazanie Utworów (materiałów/produktów) opracowanych w 
ramach realizacji przedmiotu umowy tj.:  
1) ............................................................................................................................................... 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Wykonawca oświadcza, że Utwory (materiały/ produkty) opracowane w ramach realizacji przedmiotu 

umowy, o których mowa w pkt ....... Załącznika do Protokołu odbioru usługi nie stanowią przedmiotu 

prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach 

pokrewnych* 

 Wykonawca oświadcza, że Utwory (materiały/ produkty) opracowane w ramach realizacji przedmiotu 

umowy, o których mowa w pkt ....... Załącznika do Protokołu odbioru usługi stanowią przedmiot prawa 

autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach 

pokrewnych i w związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie, które stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu odbioru.* 

Uwagi: 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

  



 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW 

(MATERIAŁÓW/PRODUKTÓW) OPRACOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY nr 

…………………………………… 

 

Adresat oświadczenia: 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowy Instytut Badawczy  

z siedzibą w Warszawie, adres: 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5. 

Dotyczy umowy nr …………………………………  

 

Przedmiot umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ja, niżej podpisany ....................................., upoważniony o reprezentowania Wykonawcy: 
……………………………….., w związku z realizacją umowy nr ……………………………., działając w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy oświadczam że: 
1. na dzień wydania Zamawiającemu następujących Utworów (materiałów/produktów) opracowanych w 

ramach realizacji przedmiotu umowy tj.:  
1) ......................................................................................................... 

            
Wykonawcy przysługiwały na zasadzie wyłączności majątkowe prawa autorskie do wskazanych materiałów; 
2. materiały wskazane w pkt 1 nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, i nie są 

obciążone prawami osób trzecich; 
3. nie udzielono żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworów zależnych 

stanowiących opracowania materiałów wskazanych w pkt 1; 
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów wskazanych w pkt 1 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy w zakresie pól eksploatacji wskazanych  
w treści przywołanej na wstępie umowy; 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na opracowywanie materiałów wskazanych w pkt 1, na korzystanie  
z tych materiałów i z ich opracowań lub przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami  
wraz z przeróbkami, tj. przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie do materiałów wskazanych  
w pkt 1, a także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego lub praw  
z utworu; 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów wskazanych  
w pkt 1 oraz utworów zależnych stanowiących ich opracowanie; 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo pełnomocnictwa  
do udzielania w imieniu autora każdorazowo zgody na wprowadzanie zmian w materiałach wskazanych  
w pkt 1 oraz zgody na wykonanie zastępcze; 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo pełnomocnictwa  
do wykonywania praw osobistych do utworów w swoim imieniu oraz zobowiązuje się do 
niewykonywania swoich autorskich praw osobistych i niepodnoszenia wobec Zamawiającego roszczeń 
związanych z przysługującymi mu autorskimi prawami osobistymi do utworów, w tym prawa do 
oznaczenia autorstwa, prawa do integralności oraz prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu 
utworów, także w zakresie obejmującym zmiany opracowań. 

 

 
................................................. 

Data i podpis Wykonawcy 

 


