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Umowa 

zawarta dnia ………………… 2019 pomiędzy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

, zwaną dalej „Licencjodawcą”, reprezentowaną przez:  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

oraz 

 

Politechniką Lubelską,  szkołą wyższą z siedzibą przy ul. Nadbystrzyckiej 38d, 20-618 Lublin, działającą 

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, NIP: 712 - 010 - 46 - 51, 

zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez: 

 

prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO  – Rektor  

 

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie 

z przepisem art. 4 ust. 8 tej ustawy. 

 

CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY 

 

1/ OKRES LICENCJI PEŁNEJ: 24 miesięcy 

2/ WYBRANY PAKIET SPRAWDZEŃ: 400 000 000 znaków 

3/ CENA JEDNOSTKOWA NETTO  

(za fragment o objętości 10.000 znaków) 

………….. (słownie:  …………………………….) 

 

4/ FUNKCJE DODATKOWE: Integracja z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym 
Po stronie Uczelni leży dostarczenie danych umożliwiających konfigurację integracji 

oraz danych wymaganych przez system JSA podczas wysyłki prac. Licencjodawca nie 

ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Uczelnię z integracji 

z systemem JSA (Jednolitym Systemem Antyplagiatowym, o którym mowa w art. art. 

351 ust. 1 Ustawy PSW.) wynikający z braku ciągłości usług od niego niezależnych, w 

szczególności z braku dostępności usług API JSA oraz za wadliwość działania systemu 

JSA. W przypadku wykrycia nieprawidłowości działania systemu JSA Uczelnia jest 

zobowiązana do bezpośredniego kontaktu z dostawcą systemu JSA. 

 

5/ WYSOKOŚĆ NETTO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU KORZYSTANIA: 

A. Z SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO …………….. zł (słownie: ………………………. złotych)  

 

Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach – na początku każdego roku obowiązywania umowy, 

w wysokości …………………………….. zł (słownie: ………………………… złotych) netto.  
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B.  Z FUNKCJI DODATKOWYCH ------------- 

6/ DANE KONTAKTOWE DLA UCZELNI: 

 

7/ DANE KONTAKTOWE DLA LICENCJODAWCY: 

ADMINISTRATOR Piotr Sołyga (+81) 538.47.46 p.solyga@pollub.pl 

    

 

9/ SĄD WŁAŚCIWY : 

 

dla siedziby Licencjobiorcy 

 

10/ E-FAKTURA: 

 

NIE/TAK, na adres e-mail: * 

 
 

*niepotrzebne skreślić  
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CZĘŚĆ B – WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

 

1. OŚWIADCZENIA LICENCJODAWCY O SYSTEMIE 

1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje systemem antyplagiatowym, zwanym dalej „Systemem”, oraz że 

posiada prawo do zawarcia niniejszej umowy i umożliwienia Uczelni korzystania z Systemu. W szczególności 

Licencjodawcy przysługują pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe do stanowiącego element Systemu 

zespołu programów komputerowych, którego kluczowymi elementami są programy komputerowe 

wykonujące porównania tekstów, programy komputerowe tworzące bazy danych i zarządzające bazami 

danych tekstów poddanych porównaniom oraz programy komputerowe umożliwiające komunikację 

pomiędzy użytkownikiem i Systemem; oprócz programów komputerowych, w skład Systemu wchodzi 

zlokalizowana w Polsce lub zagranicą niezbędna przestrzeń dyskowa. 

2. Funkcjonalność porównywania tekstów zwraca użytkownikowi raport wskazujący podobieństwa (tożsame 

ciągi znaków) („Raport Podobieństwa”) pomiędzy tekstem (fragmentami tekstu) badanym (wprowadzonym 

do Systemu) przez użytkownika („Badany Tekst”) oraz tekstami (fragmentami tekstów) dostępnymi dla 

Systemu jaka materiał porównawczy dla Badanego Tekstu.  

3. System wykona porównania Badanych Tekstów co najmniej z: (i) tekstami znajdującymi się w bazie danych 

Systemu Uczelni stworzonej podczas korzystania przez Uczelnię z Systemu (ii) tekstami pochodzącymi od 

innych użytkowników, w tym uczelni, znajdującymi się w należącej do Licencjodawcy bazie danych Systemu 

– w zakresie, w jakim Uczelnia będzie upoważniona przez innych użytkowników do dostępu do tekstów 

zgromadzonych w tej bazie, (iii) tekstami znajdującymi się w publicznie dostępnych zasobach Internetu, (iv) 

tekstami znajdującymi się w innych bazach danych zgodnie z aktualizowaną na bieżąco i dostępną na stronie 

internetowej Licencjodawcy informacją w tym zakresie. 

4. Dla umożliwienia zbadania tekstu przy użyciu Systemu tekst powinien zostać wprowadzony przez Uczelnię 

do Systemu wyłącznie w jednym z wskazanych formatów: pdf, odt, rtf, doc, docx, ppt, pptx. System 

konwertuje tekst na własne potrzeby i przechowuje w bazie danych. Format oryginalny tekstu nie jest 

zachowywany przez System. 

5. Korzystanie z Systemu wymaga posiadania przez Uczelnię konta, na którym rejestrowane i przechowywane 

są w szczególności informacje o przeprowadzonych logowaniach, analizach, Badane Teksty, a także teksty 

wprowadzone przez Uczelnię do bazy danych Systemu jako materiał porównawczy.  

6. Jednostkowa długość Badanego Tekstu rozumianego jako ilość znaków (w tym spacji) nie może być mniejsza 

niż 100 znaków oraz większa niż 2.000.000 znaków. 

7. System na bieżąco sumuje długość Badanych Tekstów i kontroluje stopień wykorzystania pakietu sprawdzeń 

przysługującego Uczelni.  

8. Licencjodawca gwarantuje, że prawdopodobieństwo wykrycia podobieństwa Badanego Tekstu lub jego 

fragmentu do tekstów lub ich fragmentów znajdujących się w bazach danych, do których System ma dostęp, 

wynosi 100 %, jeżeli użytkownik korzysta z Systemu prawidłowo. 

9. Z uwagi na dynamiczną strukturę Internetu, Licencjodawca nie gwarantuje, że System w każdym przypadku 

wykryje podobieństwo Badanego Tekstu lub jego fragmentu do tekstów lub ich fragmentów znajdujących się 

w zasobach Internetu. Uczelnia oświadcza, że jest świadoma powyższego i wyraża na to zgodę. 

10. Średni czas sprawdzania jednego Badanego Tekstu nie przekroczy trzech dni, a czas maksymalny – siedmiu 

dni, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca zastrzega prawo do okresowego wyłączania Systemu w związku z jego 

konserwacją, bądź rozbudową. Każda planowana konserwacja lub rozbudowa zostanie zgłoszona w terminie 

7 dni przed jej nastąpieniem na adres poczty elektronicznej wskazany w Punkcie 7/ CZĘŚCI A UMOWY. Okres 
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ten nie będzie trwał dłużej, niż 2 tygodnie w ciągu roku kalendarzowego, i nie nastąpi w miesiącach czerwiec 

– lipiec.  

11. Korzystanie z Systemu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych 

i programowych: 

a) stanowisko komputerowe – zestaw na bazie procesora 1,5 GHz, 2 GB RAM, monitor kolorowy 

o rozdzielczości ekranu 1280x768 punktów, 

b) przeglądarka internetowa Mozzila Firefox (28.0 lub nowsza) lub Google Chrome (29.0 lub nowsza) 

lub Microsoft Edge, z włączonym mechanizmem obsługi cookies,  JavaScript oraz CSS, 

c) aktywne łącze do Internetu, 

d) aktywne konto poczty elektronicznej. 

12. Korzystanie z Systemu odbywa się poprzez interfejs użytkownika dostępny za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem: …………………………… . 

 

2. OŚWIADCZENIA UCZELNI 

Uczelnia oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznała się z funkcjonalnościami i zasadami 

działania Systemu, jak również z leżącymi po stronie użytkownika wymaganiami sprzętowymi 

i programowymi niezbędnymi dla korzystania z Systemu, oraz oceniła System pod kątem jego przydatności 

do wykorzystania w zamierzonym przez Uczelnię celu. 

 

3. UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES 

1. Licencjodawca upoważnia Uczelnię do korzystania z Systemu na zasadach określonych w niniejszej umowie 

(licencja).  

2. W ramach udzielonej licencji Uczelnia jest uprawniona do korzystania z wszystkich dostępnych Uczelni 

funkcjonalności Systemu aż do wyczerpania przyznanego niniejszą umową czasu lub pakietu sprawdzeń (dalej 

„Licencja Pełna”).  

3. Po wyczerpaniu Licencji Pełnej, Uczelnia jest uprawniona do dalszego korzystania z Systemu w ograniczonym 

zakresie; zakres ten obejmuje (i) przechowywanie Badanych Tekstów w bazie danych Badanych Tekstów wraz 

z wygenerowanymi dla nich Raportami Podobieństwa oraz metrykami zawierającymi wprowadzone przez 

Uczelnie informacje o Badanych Tekstach, (ii) przeglądanie/wyświetlanie Badanych Tekstów znajdujących się 

w bazie danych Badanych Tekstów,  przeglądanie/wyświetlanie wygenerowanych dla nich Raportów 

Podobieństwa oraz przeglądanie/wyświetlanie metryk zawierających wprowadzone przez Uczelnie 

informacje o Badanych Tekstach, (iii) możliwość usuwania poszczególnych Badanych Tekstów z bazy danych, 

w każdym przypadku wraz z wygenerowanymi dla nich Raportami Podobieństwa oraz metrykami 

zawierającymi wprowadzone przez Uczelnie informacje o Badanych Tekstach oraz (iv) przechowywanie 

w bazie danych Systemu innych tekstów wprowadzonych przez Uczelnię (dalej „Licencja Ograniczona”). 

4. Niezależnie od innych postanowień umowy, Uczelnia jest upoważniona do korzystania z Systemu jedynie dla 

potrzeb analizy prac pisemnych powstających w ramach statutowych zadań Uczelni oraz wykorzystania 

Raportów Podobieństwa zgodnie ze statutowymi zadaniami Uczelni.  

5. Udzielona licencja jest niewyłączna. Licencjodawca jest uprawniony do upoważnienia innych podmiotów do 

korzystania z Systemu w zakresie, w jakim korzystanie przez tych użytkowników z Systemu nie powoduje 

utrudnienia lub uniemożliwienia korzystania z Systemu przez Uczelnię. 
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4. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 

1. Celem umożliwienia Uczelni korzystania z Systemu, Licencjodawca niezwłocznie utworzy dla Uczelni 

w Systemie konto i przekaże Uczelni dane dostępowe do tego konta pocztą elektroniczną na adres wskazany 

w Punkcie 7/ CZĘŚCI A UMOWY. 

2. Jeżeli niniejsza umowa stanowi kontynuację wcześniejszej współpracy stron, a Uczelnia posiada konto 

w Systemie, Uczelnia będzie korzystać z wcześniejszych danych dostępowych, chyba że Uczelnia poinformuje 

Licencjodawcę, że oczekuje przyznania nowych danych dostępowych.  

3. Jeżeli niniejsza umowa stanowi kontynuację wcześniejszej współpracy stron, niniejsza umowa uchyla 

i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia stron, z wyłączeniem rozliczeń finansowych wynikających 

z wcześniejszej współpracy. 

4. Jeżeli niniejsza umowa stanowi kontynuację wcześniejszej współpracy Stron, teksty i inne informacje 

dotychczas wprowadzone przez Uczelnię lub za jej zgodą do bazy danych Systemu nie będą z nich usunięte, 

lecz będą uważane za wprowadzone do bazy danych na warunkach niniejszej Umowy. 

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZELNI 

(a) Uczelnia samodzielnie decyduje o przyznaniu poszczególnym osobom uprawnień zależnych do korzystania 

z Systemu. Uczelnia jest odpowiedzialna za działania osób, którym przyznała uprawnienia do korzystania 

z Systemu. 

(b) Przez wprowadzenie do Systemu tekstu lub innych danych przez Uczelnię rozumie się dokonanie tego przez 

każdą osobę, która weszła w posiadanie danych dostępowych do Systemu za wolą i wiedzą Uczelni, jak 

również bez takiej woli lub wiedzy, jeżeli wyniknęło to co najmniej z niedbalstwa Uczelni w zabezpieczeniu 

danych dostępowych, lub osób, którym Uczelnia powierzyła dane, niezależnie od celowości takiego działania 

i jego zgodności z działalnością Uczelni. W razie wątpliwości domniemywa się, że użycie Systemu przez osoby 

nieuprawnione wynikło z niedbalstwa Uczelni lub osób, którym Uczelnia powierzyła dane. 

(c) Dla uniknięcia wątpliwości udzielenie licencji nie upoważnia Uczelni do:  

1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne 

jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; 

2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii, chyba 

że właściwe przepisy prawa stanowią inaczej. 

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY 

1. Licencjodawca zobowiązuje się zagwarantować, że teksty i inne dane wprowadzone przez Uczelnię do bazy 

danych Systemu nie będą dostępne dla osób trzecich, chyba że za zgodą Uczelni.  

2. Licencjodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać tekstów i innych danych wprowadzonych przez Uczelnię 

do bazy danych Systemu dla własnych celów wykraczających poza zgodę Uczelni. 

3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i publikowania informacji statystycznych 

dotyczących wyników analizy tekstów. Informacje te nie mogą jednak zawierać danych umożliwiających 
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zidentyfikowanie osoby ani Uczelni, których dotyczą dane. 

 

7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI UCZELNIAMI 

1. Uczelnia oświadcza, że jest jej wiadomym, że w ramach Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz może 

zaoferować innym uczelniom korzystającym z Systemu dostęp do tekstów wprowadzonych przez Uczelnię do 

Systemu oraz może uzyskać – za zgodą innej uczelni korzystającej z Systemu – dostęp do tekstów, które 

zostały wprowadzone do Systemu przez tego użytkownika.  

2. Potwierdzenie udzielenia zgody na udostępnianie w ramach Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz 

dokumentów dodanych przez Uczelnię (tj. przez użytkowników przez nią autoryzowanych) do bazy danych 

Systemu zawarte zostało w Punkcie 8/ CZĘŚCI A UMOWY. 

3. Uczelnia oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić dostęp do dokumentów dodanych przez nią do bazy danych 

Systemu uczelniom, które w dniu przystąpienia Uczelni do Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz 

należały do programu, a także uczelniom, które przystąpią do Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz 

po dacie przystąpienia przez Uczelnię. 

4. Licencjodawca poinformuje Uczelnię o przystąpieniu do Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz 

kolejnych uczelni, przy czym informacja musi zostać przesłana w formie elektronicznej na adres wskazany 

w Punkcie 7/ CZĘŚCI A UMOWY. 

5. Lista uczelni należących do Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz jest udostępniania na pisemną 

prośbę. 

6. W przypadku przynależności do Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz Uczelnia zobowiązuje się 

dodawać do bazy danych Systemu wszystkie dokumenty, które zostały sprawdzone w Systemie i które nie 

zostały uznane przez Uczelnię za naruszające w całości lub części cudze prawa autorskie. Powyższe nie 

dotyczy dokumentów, w których zawarte zostały informacje zastrzeżone przez podmioty je udostępniające 

(np. informacje poufne, informacje stanowiące tajemnicę handlową udostępniającego albo tajemnicę 

przedsiębiorstwa udostępniającego).   

 

8. WYNAGRODZENIE 

1. Udzielenie licencji odbywa się w ramach wynagrodzenia umownego, które dotyczy wszelkich uzgodnionych 

pól eksploatacji wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Za korzystanie z Systemu Uczelnia zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości netto wskazanej 

w Punkcie 5/ CZĘŚCI A UMOWY. 

3. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT, zgodnie z właściwymi przepisami. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne z góry w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Uczelnię faktury VAT wystawionej 

przez Licencjodawcę.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Licencjodawcy wskazane na fakturze. Za datę 

płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Uczelni. 

6. W przypadku wyboru w Punkcie 10/ CZĘŚCI A UMOWY e-faktury Uczelnia wyraża zgodę na wystawianie faktur 

VAT przez Licencjodawcę w formacie elektronicznym i ich przesyłanie drogą elektroniczną zgodnie z art. 106 

a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1221). 

E-faktura zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w Punkcie 10/ CZĘŚCI A UMOWY.  
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9.  OKRES LICENCJI 

1. Licencja Pełna wygasa z chwilą wyczerpania pakietu sprawdzeń wskazanego w Punkcie 2/ CZĘŚCI A UMOWY, 

jednak w każdym wypadku nie później niż z chwilą upływu okresu wskazanego w Punkcie 1/ CZĘŚCI A 

UMOWY.  

2. Z chwilą wygaśnięcia Licencji Pełnej System automatycznie wyłączy dostępne Uczelni funkcjonalności, 

z wyjątkiem funkcjonalności dostępnych w ramach Licencji Ograniczonej. 

3. Licencja Ograniczona udzielona jest na czas nieokreślony.  

  

10. WYPOWIEDZENIE UMOWY W ZAKRESIE LICENCJI PEŁNEJ 

1. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w zakresie Licencji Pełnej za 1-miesięcznym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i powinno w szczególności zawierać oświadczenie „Wypowiadamy 

umowę licencji z dnia ………………….. w zakresie Licencji Pełnej” lub równoważne. 

2. W przypadku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy, Uczelnia będzie uprawniona do zwrotu kwoty 

stanowiącej różnicę kwoty zapłaconego wynagrodzenia z tytułu korzystania z Systemu i kwoty wykorzystanej 

przez Uczelnię do dnia rozwiązania umowy. Za kwotę wykorzystaną przez Uczelnie do dnia rozwiązania 

umowy uznaję się większą z wartości:  

1. iloczyn (i) umownego wynagrodzenia netto z tytułu korzystania z Systemu oraz (ii) ilorazu ilości dni 

korzystania przez Uczelnię z Systemu w zakresie Licencji Pełnej oraz ilości dni, na jaki Licencja Pełna 

została udzielona (Punkt 1/ CZĘŚCI A UMOWY), 

albo 

2. iloczyn (i) umownego wynagrodzenia netto z tytułu korzystania z Systemu oraz (ii) ilorazu 

zaokrąglonej w górę do 10.000 ilości znaków wykorzystanych przez Uczelnię w ramach umownego 

pakietu sprawdzeń oraz całkowitej ilości znaków umownego pakietu sprawdzeń (Punkt 2/ CZĘŚCI A 

UMOWY). 

3. W celu uzyskania zwrotu części wynagrodzenia, Uczelnia zwróci się do Licencjodawcy z żądaniem 

wystawienia faktury korygującej. Licencjodawca wystawi i prześle Uczelni stosowną fakturę korygującą 

w dwóch egzemplarzach w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.  

4. Uczelnia będzie zobowiązania niezwłocznie zaakceptować fakturę korygującą i odesłać ją Licencjodawcy.  

5. Licencjodawca dokona zwrotu części zapłaconego wynagrodzenia w terminie 30 dni po otrzymaniu 

zaakceptowanej faktury korygującej. 

 

11. WYPOWIEDZENIE UMOWY W ZAKRESIE LICENCJI OGRANICZONEJ 

 Uczelnia ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w zakresie Licencji Ograniczonej za 1-miesięcznym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i powinno w szczególności zawierać oświadczenie:  

„Wypowiadamy umowę licencji z dnia ………………….. w zakresie Licencji Ograniczonej i tym samym 

żądamy usunięcia z Systemu antyplagiatowego naszego konta oraz wszystkich znajdujących się tam 

danych i informacji. Oświadczamy, że rozumiemy, że usunięcie konta wiąże się z nieodwracalną 

utratą wszystkich tekstów znajdujących się w bazie danych Systemu antyplagiatowego, metryk tych 
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tekstów, Raportów Podobieństw i innych informacji, które znalazły się w Systemie w związku ze 

współpracą Uczelni z Licencjodawcą na podstawie przedmiotowej umowy oraz na podstawie umów 

licencji ją poprzedzających (o ile miały miejsce).”  

Z uwagi na nieodwracalność skutków usunięcia z Systemu konta Uczelni, Uczelnia potwierdza, 

że Licencjodawca jest związany jedynie takim oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy w zakresie Licencji 

Ograniczonej, które będzie obejmowało pełną treść oświadczenia, o którym mowa w powyższym ustępie 1. 

 Otrzymanie przez Licencjodawcę wypowiedzenia umowy w zakresie Licencji Ograniczonej zobowiązuje 

Licencjodawcę do usunięcia z Systemu konta Uczelni oraz wszelkich informacji powiązanych z kontem 

Uczelni, w tym wszelkich tekstów wprowadzonych do Systemu przez Uczelnie, ich metryk i Raportów 

Podobieństwa. Licencjodawca wykona to zobowiązanie z chwilą upływu terminu wypowiedzenia umowy 

w zakresie Licencji Ograniczonej. 

 Licencjodawca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w zakresie Licencji Ograniczonej za 3-miesięcznym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i powinno w szczególności zawierać oświadczenie:  

„Wypowiadamy umowę licencji z dnia ………………….. w zakresie Licencji Ograniczonej i informujemy, 

że z chwilą upływu okresu wypowiedzenia konto Uczelni zostanie usunięte z Systemu 

antyplagiatowego wraz z wszystkich znajdującymi się tam danymi i informacjami. Informujemy, że 

usunięcie konta wiąże się z nieodwracalną utratą wszystkich tekstów znajdujących się w bazie danych 

Systemu antyplagiatowego, metryk tych tekstów, Raportów Podobieństw i innych informacji, które 

znalazły się w Systemie w związku ze współpracą Uczelni z Licencjodawcą na podstawie 

przedmiotowej umowy oraz na podstawie umów licencji ją poprzedzających (o ile miały miejsce).” 

Wygaśnięcie uprawnień do korzystania z Systemu w zakresie Licencji Ograniczonej jest równoznaczne 

z rozwiązaniem umowy licencji. W szczególności oznacza to rozwiązanie niniejszej umowy w zakresie Licencji 

Pełnej ze skutkami określonymi w § poprzedzającym.  

 

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Systemu przez Uczelnię 

wynikający z braku ciągłości usług od niego niezależnych, w szczególności z braku łączności internetowej.  

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość działania Systemu wynikającą z nieprawidłowego 

używania Systemu przez Uczelnię.  

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Uczelni wynikające z działań osób upoważnionych 

przez Uczelnię do dostępu do Systemu lub z działań osób, które weszły w posiadanie danych autoryzacyjnych 

i dostępowych do Systemu za pośrednictwem Uczelni lub osób przez Uczelnię upoważnionych.  

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Uczelni wynikające z korzystania z Systemu w sposób 

niezgodny z prawem lub naruszający prawo.  

5. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy, jeżeli jest to następstwem siły wyższej. 

6. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu 

staranności wymaganej w stosunkach profesjonalnych, które jest zewnętrzne w stosunku do każdej ze Stron 

i któremu nie mogły się one przeciwstawić, działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej 

w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być w szczególności: strajk, walki wewnętrzne, wojna, blokada 

powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, trzęsienia ziemi, 
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powodzie, epidemia, inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, o ile zdarzenia te mają rzeczywisty wpływ 

na możliwość wykonania przez Stronę obowiązków umownych i których Strony nie mogą przezwyciężyć, 

a których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć i/lub się przed nimi zabezpieczyć, a także 

niezawiniona przez Stronę utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy lub 

niezawiniona przez Stronę odmowa przedłużenia takich uprawnień przez właściwe władze. 

 

13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

i. Uczelnia może dochodzić roszczeń wobec Licencjodawcy wynikających z wadliwego działania Systemu lub 

jego poszczególnych funkcjonalności na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania 

reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2. 

ii. Postępowanie reklamacyjne polega na pisemnym zgłoszeniu Licencjodawcy zakłóceń w działaniu Systemu, 

które należy przesłać na adres e-mail: …………………………………………. Licencjodawca zobowiązany jest 

odpowiedzieć na zgłoszenie w ciągu 48 godzin (z zastrzeżeniem, że okres ten ulega wydłużeniu o 24 godziny 

w przypadku każdego dnia wolnego od pracy, w tym sobót i niedziel) i rozwiązać problem (w szczególności 

doprowadzić do otrzymania przez Uczelnię poprawnych Raportów Podobieństwa) w ciągu 7 dni.  

 

14. POSTANOWIENIA MODYFIKUJĄCE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE  

               Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

1. Z uwagi na fakt nawiązania współpracy w oparciu o niniejsza umowę, Licencjodawca jest zwolniony 

z obowiązku określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.  

 

15. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UMOWNYCH 

1. Uczelnia nie jest uprawniona do przenoszenia na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Licencjodawcy, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Licencjodawca nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Uczelni, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy wierzytelności pieniężnych przysługujących wobec Uczelni. 

16. SĄD WŁAŚCIWY 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

wskazany w Punkcie 9/ CZĘŚCI A UMOWY. 

 

17. ZMIANY ADRESÓW KORESPONDENCYJNYCH 

1. Jeżeli Strona nie poinformuje drugiej Strony na piśmie, że jest inaczej, adresem korespondencyjnych jest 

adres rejestrowy Strony. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego informowania drugiej Strony o zmianie swego 

adresu korespondencyjnego pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji adresowanej na stary adres. 

3. Celem ułatwienia bieżących, technicznych kontaktów roboczych między Stronami związanych 

z użytkowaniem Systemu Strony wskazują wzajemnie w Punktach 6/ i 7/ CZĘŚCI A UMOWY adresy poczty 

elektronicznej osób upoważnionych do takich kontaktów. 

mailto:pomoc@antyplagiat.pl
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18. FORMA ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Wyłącza się między stronami składanie oświadczeń woli w formie innej, niż pisemna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ C – DANE OSOBOWE 

§ 1. KLAUZULA INFORMACYJNA 
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1. Licencjodawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: 

„RODO”, w odniesieniu do danych osób fizycznych wskazanych przez Uczelnię jako osoby  do kontaktu 

wskazane w Punkcie 7/ CZĘŚCI A UMOWY  

2. Licencjodawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można kontaktować 

się pod adresem e-mail: ………………………………………. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Licencjodawcę na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań  związanych z realizacją 

Umowy w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało  

koniecznością wynikającą z realizacji Umowy i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa 

została rozwiązana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 

6. Osobom, których dane przekazane są Licencjodawcy do kontaktu przysługuje prawo do żądania od 

administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia Umowy, odmowa podania danych osobowych 

skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy z winy Uczelni.  

8. W oparciu o podane dane osobowe osób, Licencjodawca nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

9. Uczelnia zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne wskazane w Punkcie 7/ CZĘŚCI A UMOWY  

nie podpisujące niniejszej Umowy o treści niniejszego paragrafu. 

 

 

§ 3. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uczelnia (dalej: „Administrator danych”) oświadcza, że w rozumieniu RODO jest administratorem danych 

osobowych, które będzie wprowadzać do bazy danych Systemu i powierza Licencjodawcy (dalej: „Podmiot 

przetwarzający”), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwanego w dalszej 

części „Rozporządzeniem”) dane osobowe (dalej: „Dane”) do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w Umowie. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód autorów tekstów uprawniających 

Licencjodawcę i podmioty trzecie, działające z upoważnienia Licencjodawcy do wprowadzenia ich tekstów 

oraz innych danych (w tym danych osobowych) do bazy danych Systemu celem badania samodzielności 

autorstwa tekstu oraz wykorzystywania ich do sprawdzania samodzielności autorstwa pozostałych 
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tekstów wprowadzanych do bazy danych Systemu lub do innych baz danych, z których może korzystać 

System na zlecenie Uczelni, jak i na zlecenie osób trzecich, które zostaną do tego upoważnione przez 

Uczelnię, w zakresie, w jakim ich prawo nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgód. W przypadku wystąpienia przez autorów 

tekstów do Licencjodawcy z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z wykorzystywania ich tekstów lub 

innych danych bez stosownych zgód, Uczelnia zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń autorów, a w 

przypadku postępowania sądowego Uczelnia wstąpi do toczącego się procesu w miejsce Licencjodawcy. 

Uczelni nie przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Licencjodawcy wynikające z zaspokojonych 

roszczeń. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z Umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.  

 

§ 4. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

 

1. Licencjodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy Dane zwykłe w kategorii: 

a) autora pracy w postaci imienia, nazwiska, tytułu dokumentu, jednostki organizacyjnej (wydział, 

kierunek, specjalność), numeru indeksu; 

b) promotora w postaci imienia i nazwiska oraz tytułu naukowego; 

c) użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, tytułu naukowego, numeru telefonu, 

jednostki organizacyjnej, stanowiska, języka interfejsu, adresu IP przychodzącego połączenia, 

przeglądarki i systemu; 

d) podmiotów będących klientami w postaci nazwy klienta, osób wyznaczonych do kontaktów  

i reprezentowania klienta, tj. imienia, nazwiska, tytułu naukowego, adresu e-mail, numeru telefonu, 

stanowiska; 

2. dane pobierane na potrzeby integracji z JSA:  

e) Student: imię, nazwisko, UID, tok studiów; 

f) Pracownik uczelni: imię, nazwisko, UID, Stopień naukowy 

g) Kierunki: UID, kod  

h) Wydziały: UID, nazwa 

i) Uczelnia: UID, nazwa, kod POL-on 

3. Powierzone Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotowej Umowy oraz w celach 

statystycznych. 

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Licencjodawcę będzie odbywać się na udokumentowane 

polecenie Administratora, czyli będzie ograniczone wyłącznie do wykonywania operacji niezbędnych dla 

świadczenia usług zgodnie z niniejszą Umową.  

 

§ 5. OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO  

 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych Danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu  

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych Danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania Danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 

ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych Danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

Danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa/zwraca* Administratorowi wszelkie Dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, między innymi poprzez poinformowanie 

osoby, której dane dotyczą, o tym, że jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratora. 

Jeżeli osoba trzecia oświadczy, że nie była i nie jest w żaden sposób związana z Administratorem, 

Licencjodawca będzie upoważniony do sprawdzenia w bazie danych Systemu, czy dane osobowe 

pytającego są w niej zamieszczone oraz przez kogo zostały wprowadzone. Jeżeli okaże się, że dane 

osobowe pytającego zostały wprowadzone przez Uczelnię, Licencjodawca poinformuje o tym pytającego 

i pouczy o możliwości skierowania zapytania do Uczelni.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych, mogącego skutkować 

ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi 

w ciągu 72 h.  

 

§ 6. PRAWO KONTROLI 

 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, 

uwzgledniającym godziny pracy Podmiotu przetwarzającego i z uprzedzeniem minimum 7 dni roboczych. 

3. Administrator wskaże osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli. Osoby wyznaczone przez 

Administratora są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są wyłącznie dane 

osobowe Administratora, sprzętów i środków służących do przetwarzania tych danych oraz do wglądu 

do danych powierzonych do przetwarzania przez Administratora, jak również do żądania od 

Licencjobiorcy udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych 

Administratora. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§ 7. DALSZE POWIERZENIE DANYCH DO PRZETWARZANIA 

 

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom. 

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wskazane podmioty spełniają warunki określone w art. 28 

Rozporządzenia. 
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2. Podmiot przetwarzający może, jedynie w celu wykonania Umowy, powierzyć Dane osobowe objęte 

Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom tj.  zewnętrzna obsługa IT, obsługa kont poczty 

elektronicznej, przechowywanie danych, na co Uczelnia wyraża zgodę. 

3. Przekazanie powierzonych Danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 

publiczny. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, 

jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie.  

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony Danych. 

6. Wykaz innych podmiotów przetwarzających, z usług których korzysta Podmiot przetwarzający dostępny 

jest na koncie administratora głównego w systemie w zakładce „Ustawienia” – „RODO”. 

7. O zmianach w wykazie dalszych podmiotów przetwarzających Administrator będzie informowany za 

pomocą poczty elektronicznej wiadomością e-mail przesłaną do wskazane w pkt 7 części A umowy 

adresy e-mail osób kontaktowych. 

8. Administrator wyraża zgodę na zakomunikowaną zmianę przez akceptację ustawień na koncie 

administratora głównego w zakładce „Ustawienia” – „RODO”. 

9. Sprzeciw na przekazanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający nowym dalszym podmiotom 

przetwarzającym Administrator może zgłosić za pomocą funkcjonalności dostępnej na koncie 

administratora głównego w zakładce „Ustawienia” – „RODO”, mailowo na adres iodo@antyplagiat.pl  

i do wskazanego w umowie Opiekuna lub pocztą wysyłając pismo na adres firmy Plagiat.pl wskazany  

w umowie. 

10. Realizacja działań związanych z wyrażeniem sprzeciwu wobec list podwykonawców może trwać do 30 

dni. 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO 

 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania Danych 

osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych  

do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, ile są wiadome, lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych Danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie Danych osobowych powierzonych przez 

Administratora danych. 

 

§ 9. CZAS OBOWIĄZYWANIA POSTANOWIEŃ W ZAKRESIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Postanowienia w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązują przez czas trwania  

niniejszej Umowy.  
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§ 10. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Administrator danych może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot 

przetwarzający: 

1. przetwarza Dane osobowe w sposób niezgodny z Umową i pomimo uprzedniego wezwania do 

przetwarzania zgodnie z umową, z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni 

roboczych, nie zmienia sposobu ich przetwarzania; 

2. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 

§ 11. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dalej: „Dane poufne”). 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 

danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

§ 13. EGZEMPLARZE UMOWY 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

Wykaz innych podmiotów przetwarzających, z których usług Podmiot Przetwarzający korzysta przy 

przetwarzaniu danych za zgodą Administratora: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

W imieniu i na rzecz  

LICENCJODAWCY: 

 

 

 

              ______________________________ 

W imieniu i na rzecz  

UCZELNI: 

 

 

 

                 ______________________________ 


