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UMOWA UZUPEŁNIAJĄCA  
(Wsparcie na rzecz badań pionierskich) 

 
[nazwa podmiotu prawnego przyjmującego i angażującego głównego badacza], (zwany dalej 
„beneficjentem”), 
 
z jednej strony,  
 
[nazwisko głównego badacza, obywatelstwo, nr paszportu xxx], (zwany dalej „głównym 
badaczem”), 
 
z drugiej strony,  
 
Uzgadniają następujące warunki i w pełni akceptują warunki określone w umowie w sprawie 
przyznania grantu [umowa w sprawie przyznania grantu ERBN nr xxx), które mają to samo 
znaczenie w niniejszej umowie. 1 
 
 

1.  Zakres umowy  
[Niniejsza sekcja powinna obejmować przynajmniej następujące zapisy:] 
 
Niniejsza umowa określa warunki realizacji projektu „[pełna nazwa projektu] (zwanego dalej 
„projektem”) i odnośne prawa i obowiązki głównego badacza i beneficjenta. Postanowienia 
niniejszej umowy uzupełniającej, które nie są zgodne z umową w sprawie przyznania grantu, 
uważa się za nieważne. 
 
 
 
 
 
 

2. Prawa i obowiązki beneficjenta  
[Niniejsza sekcja powinna obejmować przynajmniej następujące zapisy:] 
 
Beneficjent: 
 

1. wspiera głównego badacza w kierowaniu zespołem i zapewnia mu uzasadnioną pomoc 
administracyjną, w szczególności w zakresie: 

a. terminowości i jasności informacji finansowych, 

b. ogólnego zarządu i sprawozdawczości finansowej, 

c. informacji na temat wewnętrznych strategii beneficjenta i polityki ERBN 
lub Komisji 

                                                 
1 Umowa w sprawie przyznania grantu oznacza umowę w sprawie przyznania grantu ERBN na badania 
pionierskie, wraz z załącznikami, zawartą pomiędzy beneficjentem a Komisją w ramach siódmego programu 
ramowego (7 PR). 
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d. organizacji spotkań dotyczących projektu, jak również ogólnej logistyki 
projektu. 

2. udziela wsparcia w zakresie badań głównemu badaczowi i członkom zespołu przez 
cały czas trwania projektu, zgodnie z załącznikiem I, w szczególności w zakresie 
infrastruktury, wyposażenia, produktów i innych usług koniecznych do prowadzenia 
badań;  

 
3. zapewnia, aby główny badacz i członkowie zespołu korzystali nieodpłatnie z praw 

dostępu do istniejącej i nowej wiedzy potrzebnej od ich działalności w ramach 
projektu, zgodnie z załącznikiem I; 

4. gwarantuje odpowiednie warunki umowne głównemu badaczowi, w szczególności w 
zakresie: 

a. postanowień w sprawie urlopu wypoczynkowego, zwolnienia 
chorobowego i urlopu rodzicielskiego, 

b. norm bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c. ogólnego systemu zabezpieczenia społecznego, takiego jak świadczenia 
emerytalne. 

6. zapewnia głównemu badaczowi konieczną autonomię naukową, w szczególności w 
zakresie: 

 
a. doboru pozostałych członków zespołu, przyjmowanych i angażowanych 

przez beneficjenta lub inne podmioty prawne, według profilu 
wymaganego do prowadzenia badań, włącznie z odpowiednią reklamą; 

 
b. kontroli wykorzystania budżetu w celu osiągnięcia celów naukowych; 

 
c. uprawnienia do dostarczania sprawozdań naukowych Komisji; 

 
d. uprawnienia do publikowania jako główny autor i zapraszania jako 

współautorów jedynie tych osób, które znacząco przyczyniły się do 
zgłaszanych prac. 

7. informuje głównego badacza o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 
realizację projektu lub mogących prowadzić do zawieszenia lub rozwiązania umowy w 
sprawie przyznania grantu; 

8. z zastrzeżeniem wymogu przestrzegania obowiązującego prawa krajowego i zgody 
Komisji, przenosi cały projekt lub jego część, jak również wszelkie finansowanie 
wstępne grantu nie objęte zaakceptowanym zgłoszeniem kosztów na nowego 
beneficjenta, jeżeli główny badacz zdecyduje się przenieść projekt do tego nowego 
beneficjenta. Beneficjent składa uzasadniony wniosek o zmianę lub powiadamia 
Komisję w przypadku sprzeciwu wobec przeniesienia projektu. 
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3. Prawa i obowiązki głównego badacza 

[Ta sekcja powinna obejmować przynajmniej następujące zapisy:] 
 
 

Główny badacz:  
 
1. 

a) podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w celu efektywnego kierowania 
naukowym i technicznym wykonaniem projektu; 

b) odpowiada za sprawozdawczość naukową i efektywnie przyczynia się do 
sprawozdawczości dotyczącej zarządzania finansami projektu; 

c) informuje beneficjenta w stosownym terminie o wszelkich zdarzeniach lub 
zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy w sprawie 
przyznania grantu, między innymi o: 

- planowanym przeniesieniu projektu do nowego beneficjenta;  

- - wszelkich zmianach odnoszących się do informacji stanowiących 
podstawę podpisania umowy uzupełniającej, o której mowa w art. 2 umowy 
w sprawie przyznania grantu ERBN; 

- - wszelkich zmianach dotyczących informacji stanowiących podstawę 
przyznania grantu ERBN na badania pionierskie; 

- wszelkich osobistych przyczynach mających wpływ na realizację projektu. 

d) przestrzega zasad poufności zgodnie z art. II.9 umowy w sprawie przyznania 
grantu ERBN. 

e) zobowiązuje się do zamieszczenie informacji na temat faktu przyznania pomocy 
wspólnotowej w formie grantu ERBN na badania pionierskie we wszystkich 
działaniach związanych z upowszechnianiem, takich jak publikacje lub inne 
zamieszczanie informacji na innych nośnikach zgodnie z art. II.12 załącznika II 
umowy w sprawie przyznania grantu ERBN. 

2. Główny badacz przestrzega praw własności intelektualnej beneficjenta podczas projektu i 
po jego zakończeniu; 

3.  w przypadku, gdy główny badacz postanawia przenieść projekt do nowego beneficjenta, 
proponuje beneficjentowi zakres przeniesienia projektu. Składa również beneficjentowi 
propozycję dotyczącą szczegółowych zasad organizacji przeniesienia projektu do nowego 
beneficjenta. 

4. w przypadku przeniesienia projektu do nowego beneficjenta, główny badacz dostarcza 
beneficjentowi sprawozdanie opisujące szczegółowo wyniki przeprowadzonych badań do 
momentu przeniesienia projektu i przekazuje kopię tego sprawozdania Komisji.  

 
 
 

4. Poufność, wiedza i prawa własności intelektualnej 
[Niniejsza sekcja powinna obejmować przynajmniej następujące zapisy:] 
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[Niniejsza sekcja może zawierać dalsze ustalenia pomiędzy beneficjentem a głównym 
badaczem dokonane podczas działań badawczo-szkoleniowych i poza nimi, dotyczące praw 
własności intelektualnej, w szczególności dostępu do istniejącej wiedzy, wykorzystania 
nowej wiedzy, promocji i poufności. Powinny być zgodne z postanowieniami 
przewidzianymi w załączniku II do umowy w sprawie przyznania grantu i z warunkami 
zatrudnienia głównego badacza.] 
 
 
 

5. Postanowienia różne 
[Niniejsza sekcja powinna obejmować przynajmniej następujące zapisy:] 
 
W odniesieniu do niniejszej umowy obowiązują przepisy prawa [nazwa kraju]. Wszelkie 
spory wynikłe z niniejszej umowy są rozstrzygane w [nazwa kraju].  
 
Niniejsza umowa sporządzana jest w trzech egzemplarzach, jeden dla głównego badacza, 
jeden dla beneficjenta i jeden dla Komisji. 
 
 
 

6. Załączniki 
 
Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 
 
Umowa w sprawie przyznania grantu ERBN nr xxx, obejmująca między innymi: 

• Załącznik I (Opis prac) 
• Załącznik II, (Warunki ogólne ERBN) 

 
 
 
 
Sporządzono w [nazwa miejsca] w trzech egzemplarzach, w języku angielskim 
 
W imieniu beneficjenta       
 
 
Podpis przedstawiciela prawnego    Podpis głównego badacza 
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