Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 59/2020
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie
wprowadzenia nowego wzoru Umowy
ramowej
o
współpracę
oraz
Regulaminu współpracy z Ekspertami
Narodowego Centrum Nauki
z dnia 09-07-2020

Umowa ramowa o współpracę nr ....
zawarta w dniu …… w Krakowie pomiędzy:
1. Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Twardowskiego 16, 30312 Kraków, NIP: 6762429638, zwanym dalej Centrum, reprezentowanym przez
Dyrektora Centrum,
a
2. …………………………….
zwaną / zwanym dalej Ekspertem,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda strona z osobna „Stroną”
o treści następującej:
§ 1.
1. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę ramową o współpracę;
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin współpracy z Ekspertami
Narodowego Centrum Nauki stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
2. Pozostałe pojęcia użyte w Umowie i pisane z wielkiej litery, należy rozumieć w sposób w jaki
zostały zdefiniowane w Regulaminie.
§ 2.
1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie warunków stałej współpracy Stron w zakresie
sporządzania przez Eksperta - na zlecenie Centrum - Ocen, a w szczególności zasad
przesyłania Ekspertowi Zaproszeń i ich akceptacji przez Eksperta oraz udziału Eksperta w
posiedzeniach Zespołu Ekspertów lub spotkaniu kontrolnym w siedzibie kontrolowanej
jednostki.
2. Zawarcie Umowy nie oznacza obowiązku składania Zaproszeń przez Centrum.
Ekspertowi nie przysługują wobec Centrum żadne roszczenia z tytułu niezłożenia
Zaproszeń.
§ 3.
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu
dostępnego w Systemie ZSUN/OSF oraz na stronie internetowej Centrum
(https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/dla-ekspertow), a także
postanowienia
Zarządzenia, Zasad Etycznych i Zarządzenia w sprawie kosztów podróży dostępnych na
stronie internetowej Centrum (https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/dla-ekspertow).
2. Ekspert oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentów wskazanych w ust. 1 przed
zawarciem Umowy.
3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Umowy i Regulaminu stosuje się
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postanowienia Umowy.
§ 4.
1. Centrum zobowiązuje się do:
1) składania Zaproszeń zgodnie z Regulaminem;
2) udostępniania Ekspertowi informacji i dokumentacji niezbędnej do sporządzania
Oceny;
3) wypłaty Ekspertowi wynagrodzenia za sporządzoną Ocenę oraz uczestnictwo w
posiedzeniach Zespołu Ekspertów na zasadach określonych w Regulaminie i w
wysokości określonej w odpowiednim Zarządzeniu;
4) zwrotu Ekspertowi biorącemu udział w posiedzeniach Zespołów Ekspertów kosztów
podróży zgodnie z odpowiednim Zarządzeniem w sprawie kosztów podróży;
5) zawiadomienia Eksperta o zmianach Regulaminu.
2. W szczególnych przypadkach, określonych w Regulaminie, Centrum ma prawo do
odmowy wypłaty wynagrodzenia Ekspertowi.
§ 5.
Ekspert zobowiązuje się do:
1) sporządzenia Oceny zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy, Regulaminu oraz
Zasad Etycznych oraz na warunkach określonych w Zaproszeniu;
2) wzięcia udziału, w przypadku Eksperta będącego członkiem Zespołu Ekspertów, w
Posiedzeniach Zespołu Ekspertów, w trakcie którego omawiana jest Ocena, w
przypadku otrzymania zaproszenia na Posiedzenie;
3) wzięcia udziału, w przypadku Eksperta będącego członkiem Zespołu Kontrolującego, w
spotkaniu kontrolnym w siedzibie kontrolowanej jednostki, w przypadku otrzymania
zaproszenia na takie spotkanie;
4) wykonania innych prac na rzecz Centrum, których zakres jest sprecyzowany w
Zaproszeniu;
5) niezwłocznego informowania Centrum drogą elektroniczną o zmianie danych Eksperta
zawartych w Informacji podatkowej.
§ 6.
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zaakceptowania przez Eksperta w Systemie ZSUN/OSF.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą zawarcia Umowy, rozwiązaniu ulegają wszelkie
uprzednio zawarte między Stronami umowy, dotyczące przedmiotu Umowy, z tym jednak,
że Oceny, które Ekspert zobowiązał się wykonać przed zawarciem Umowy, a które na
dzień jej zawarcia nie zostały wykonane, zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami
uprzednio zawartych między Stronami umów.
4. Prawa i obowiązki Eksperta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Centrum.
5. Umowa podlega prawu polskiemu. Spory związane z realizacją Umowy rozstrzygane
będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Centrum.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Zaproszeniu i Regulaminie stosuje się
przepisy kodeksu cywilnego.

podpis
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