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PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
sporządzony w Warszawie w dniu …………………………..…… na podstawie umowy nr 2/POL/2021 z dnia …………………………………….……. pomiędzy: 
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie,  
przy Al. Jerozolimskich 87, 02-001 Warszawa, NIP: 526-17-37-736, REGON: 012146065, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego 
działa: 
Dyrektor     - Pan dr hab. n med. Artur Kamiński 
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
……………………………………………………………………….., wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale zakładowym ………….. *przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą „……………..”,wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP ....................., 
Regon ......................*, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa: 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną” 
 
Przedmiot umowy: 
Przygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługa specjalistycznych szkoleń webinarium on-line dla 
koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. 
1. Wykonawca wykonał usługę, a Zamawiający: 
□ przyjął usługę bez uwag 
□ nie przyjął usługi i zgłosił następujące uwag: ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwagi Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Strony protokołu potwierdzają przekazanie materiałów/ produktów opracowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy tj.:  
1) ..................................................................................................................................................................... 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Wykonawca oświadcza, że materiały/ produkty opracowane w ramach realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 
....... Protokołu odbioru nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)* 
4. Wykonawca oświadcza, że materiały/ produkty opracowane w ramach realizacji przedmiotu umowy,  
o których mowa w ust. 2 pkt ....... Protokołu odbioru stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) i w związku z powyższym Wykonawca składa 
oświadczenie, które stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu odbioru.* 
 
Uwagi:............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................ 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

 
 
 

Załącznik do protokołu odbioru 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH DO MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOT 

UMOWY nr 2/POL/2021 
 
Adresat oświadczenia: 
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT 
Al. Jerozolimskie 87 
02-001 Warszawa 
Dotyczy umowy nr 2/POL/2021 
 
Przedmiot umowy: 
Przygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługa specjalistycznych szkoleń webinarium on-line dla koordynatorów 
pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. 
 
Ja, niżej podpisany ......................................., upoważniony o reprezentowania Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………….., w związku z realizacją umowy nr 2/POL/2021, działając  
w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam że: 
 
1. na dzień wydania Zamawiającemu następujących materiałów/ produktów opracowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy 
tj.:  
1) ......................................................................................................... 
2) ………………………………………………………………………………………………….. 
            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 




