
Porozumienie w sprawie realizacji pierwszej edycji programu Platformy mentoringowej WHIH 

z dnia ……………….r. 

 

zawarte pomiędzy: 

1. Agencją Badań Medycznych, z siedzibą w Warszawie (00-014), ul. Stanisława Moniuszki 1A, 

działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2150), REGON: 382836515, NIP: 5252783949, reprezentowaną przez: ………… 

 

zwaną dalej: „Agencją” lub „ABM”, 

a 

2. Uczelnią……………………………………………………………………….……………………………………………… 

zwaną dalej „Uczelnią”, 

Zważywszy że: 

1. ABM wraz z Partnerami Warsaw Health Innovation Hub dążąc do wypracowania 

innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i systemowych w obszarze rozwoju 

medycyny, farmacji, biotechnologii oraz bioinżynierii identyfikują sektor akademicki jako priorytetowy 

obszar tworzenia i rozwoju innowacji.   

2. Centra Transferu Technologii uczelni medycznych prowadzące działalność w obszarze szkolenia 

i doradztwa dla akademickich zespołów badawczych oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości 

akademickiej dostrzegają potrzebę praktycznego wykorzystania tworzonych innowacji oraz korzyści 

jakie niesie ze sobą komercjalizacja innowacji w praktyce rynkowej. 

3. Strony wspólnie rozpoznając potencjał polskiego sektora akademickiego mają pełną 

świadomość, że skuteczne wdrażanie innowacji w krajowym systemie opieki zdrowotnej wymaga 

bliskiej współpracy szerokiego grona interesariuszy publicznych i niepublicznych; 

 

Strony postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie (dalej: „Porozumienie”), mające na celu 

rozpoczęcie współpracy w zakresie wspierania polskich jednostek naukowych i przedsiębiorców  

w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 

o następującej treści: 

 

 §1 

Cel i Przedmiot Porozumienia 

1. Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków przy organizacji  

i realizacji działań w ramach programu doradczo-rozwojowego pod nazwą „Platforma 

mentoringowa WHIH” (dalej: „Program”), którego głównym celem jest wsparcie projektów 

naukowych mających potencjał wdrożeniowy, poprzez umożliwienie akademickim zespołom 

badawczym (dalej: „Zespół”) skorzystania z mentoringu prowadzonego przez uznanych mentorów 



wskazanych przez Partnerów Warsaw Health Innovation Hub (dalej „Partnerzy WHIH”) w obszarze 

rozwiązań: 

a. farmaceutycznych, 

b. w zakresie wyrobów medycznych, 

c. informatycznych w zdrowiu, 

które są lepsze od dziś dostępnych i odpowiadają na konkretne, realne, niezaspokojone potrzeby 

diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne lub profilaktyczne pacjentów. 

2. Szczegółowy zakres Programu został opisany w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Porozumienia (dalej „Regulamin”). 

 

§ 2 

Ogólne założenia 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezbędnych informacji w celu 

prawidłowej organizacji Programu, prowadzenia działań w dobrej wierze  

z poszanowaniem swojej odrębności i dobrego imienia, które to informacje (i) nie stanowią 

tajemnicy  lub (ii) nie są objęte klauzulą poufności. 

2. Strony oświadczają, że wedle ich wiedzy na dzień zawarcia Porozumienia nie istnieją jakiekolwiek 

przeszkody faktyczne lub prawne, które uniemożliwiłyby zawarcie niniejszego Porozumienia, a przy 

realizacji postanowień Porozumienia Strony uwzględniają regulacje prawne obowiązujące dla 

każdej ze Stron, wynikające zarówno z przepisów powszechnie obowiązujących, jak i ich 

uwarunkowań wewnętrznych. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem,  

a także posiada niezbędne zaplecze infrastrukturalne i personel, umożliwiające należyte 

realizowanie współpracy oraz wykonywanie zadań przewidzianych niniejszym Porozumieniem. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się w ramach możliwości faktycznych oraz prawnych realizować 

współpracę oraz wykonywać zadania przewidziane niniejszym Porozumieniem z dochowaniem 

należytej staranności, jak również z zachowaniem standardów właściwych podmiotom 

profesjonalnym. 

5. Organizatorem Programu jest Agencja, działająca przy współpracy z Partnerami WHIH oraz 

Centrami Transferu Technologii uczelni. 

6. Strony zobowiązane są do realizowania Programu zgodnie z Regulaminem. 

 

§ 3 

Zakres zadań Agencji 

W ramach realizacji zadań związanych z organizacją Programu, Agencja jako Organizator 

odpowiedzialna jest za: 

a) nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Programu; 

b) ocenę wniosków Zespołów do udziału w Programie na zasadach określonych  

w Regulaminie; 



c) organizację spotkania otwierającego, którego elementem będą warsztaty dla Zespołów 
oraz spotkania z Mentorami; 

d) zapewnienie platformy IT znajdującej się pod adresem mentoring.abm.gov.pl oraz 
koordynacja działań na platformie; 

e) organizację spotkania podsumowującego Program, podczas którego poszczególne 
Zespoły zaprezentują efekty mentoringu oraz plany na dalszy rozwój koncepcji 
technologicznych; 

f) przeprowadzenie ewaluacji Programu. 

§ 4 

Zakres zadań Centrum Transferu Technologii uczelni 

W ramach realizacji zadań związanych z organizacją Programu, Centrum Transferu Technologii uczelni 

odpowiedzialne jest za: 

a) promocję Programu oraz informowanie o jego zakresie na terenie swojej uczelni; 

b) nabór zespołów do udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie; 

c) zebranie zezwoleń na rozpowszechnienie wizerunku od Zespołów wybranych do 

Programu; 

d) ocenę wniosków na zasadach określonych w Regulaminie; 

e) przekazanie wniosków  Zespołów zakwalifikowanych do II etapu do Organizatora; 

f) informowanie Organizatora o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Programie. 

g) zabezpieczenie własności intelektualnej zwycięskich projektów Zespołów, które będą 

objęte programem mentoringu- przygotowywanie umowy o poufności 

 

§ 5 

Wzajemne rozliczenia finansowe 

1. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą żadnych wzajemnych zobowiązań między Stronami o 

charakterze finansowym.  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż współpraca realizowana na podstawie niniejszego Porozumienia 

ma charakter niekomercyjny, a wszelkie ewentualne koszty związane z realizacją Porozumienia 

każda ze Stron ponosi we własnym zakresie. 

 

§ 6 

Doręczenia i korespondencja 

1. W bieżących sprawach związanych z realizacją niniejszego Porozumienia Strony wskazują 

następujące osoby do kontaktu oraz ich adresy mailowe: 

a) dla Agencji - ………………………., tel. ………………., email: …………. 

b) dla Uczelni-………………………., tel. ………………., email: …………. 

2. Każda zmiana adresu powinna zostać zgłoszona pozostałym Stronom pod rygorem uznania, że 

doręczenie skierowane na poprzedni adres było skuteczne.  

 

§ 7 



Ochrona danych osobowych 

1. Każda Strona zobowiązana jest do traktowania materiałów i informacji uzyskanych od drugiej 

Strony jako poufnych i do wykorzystania ich jedynie do celów, o których mowa w § 1 

Porozumienia. 

2. Strony zobowiązują się do stosowania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed ryzykiem naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych oraz ochrony danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem 
i realizacją Porozumienia, zgodnie z przepisami 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 (RODO) oraz innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie. 

3. Niezależnie od powyższego, zgodnie z RODO, Strony informują się wzajemnie o przetwarzaniu 
danych osobowych sygnatariuszy niniejszego Porozumienia, jak również każdego pracownika, 
który może być zaangażowany w wykonanie niniejszego Porozumienia, w celu realizacji 
zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. Obie Strony poinformują swoich sygnatariuszy 
i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą Stronę w tym celu, aby każda 
ze Stron spełniała wymogi informacyjne w ramach obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony danych wobec takich sygnatariuszy i pracowników. Klauzula informacyjna Agencji 
dostępna jest pod adresem: https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/. Klauzula informacyjna 
Uczelni dostępna jest pod adresem: …………./lub stanowi załącznik nr … do Porozumienia. 

4. W ramach realizacji Programu Strony wspólnie określają cele I sposoby przetwarzania danych 
osobowych. Zgodnie z art 26 RODO są Współadministratorami danych osobowych, ich wzajemne 
obowiązki z tym związane określone zostały w Porozumieniu w sprawie współadministrowania 
danymi osobowymi, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Porozumienia 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony i zostaje zawarte na czas 

naboru i realizacji I Edycji Programu. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze porozumienia Stron. 

3. Uczelnia ma prawo wystąpić z Porozumienia z ważnych przyczyn na każdym etapie  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. Agencja ma prawo rozwiązania Porozumienia w przypadku gdy wystąpią okoliczności, które 

czynią niemożliwą, lub niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa lub niecelową z uwagi 

na interes publiczny jego dalszą realizację. Porozumienie rozwiązuje się w takim przypadku  

w terminie wskazanym w piśmie informującym o wystąpieniu okoliczności, o których mowa  

w zdaniu poprzednim, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia drugiej Stronie tegoż 

pisma. 

§ 9 

Zmiana treści Porozumienia 

1. Za zgodą obu Stron dopuszcza się wprowadzenie do Porozumienia zmian, w szczególności w 

przypadkach dotyczących:  

https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/


1) wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą Stron, 

które pojawi się po zawarciu Porozumienia i spowoduje niemożliwość wywiązania się 

z Porozumienia w jej obecnym brzmieniu;  

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ 

na realizację Porozumienia;  

3) jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości Porozumienia, 

podyktowana zaistnieniem siły wyższej lub okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia Porozumienia.  

2. Strony zawierając Porozumienie mają świadomość, że od dnia 16 maja  2022 r. obowiązuje w 

Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV2 i stan ten trwa, oraz że w związku z tym wprowadzone zostały szczególne regulacje 

prawne, spośród których można wymienić:  

1) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii z dnia 25 marca 2022 r., 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii. 

3. Strony oświadczają, że zawierając Porozumienie uwzględniły stan zagrożenia epidemicznego, o 

którym mowa w ust. 2, a także regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające. 

4. Powyższe oświadczenia nie wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane z 

COVID-19 jako zdarzenia siły wyższej, w sytuacji:  

1) gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu zwiększonym aniżeli w 

chwili zawarcia Porozumienia, lub 

2) wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem zagrożenia 

epidemicznego, jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na 

realizację Porozumienia. 

5. Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, oraz ich wpływu na 

realizację Porozumienia obciąża Stronę, która się na nie powołuje. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Współpraca Stron na podstawie niniejszego Porozumienia jest oparta na dobrej woli Stron. 

2. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie jej zobowiązań wynikających z Porozumienia 

spowodowane okolicznościami, na które nie miała ona wpływu i którym nie mogła zapobiec 

mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku zaistnienia takich 

okoliczności Strony będą wzajemnie informować się o ich powstaniu i ustaniu, oraz zgodnie 

ustalą sposób wykonania wzajemnych zobowiązań, w szczególności przedłużą stosowne 

terminy o czas działania siły wyższej. 

3. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie koszty związane z realizacją Porozumienia.  

4. Strony nie mogą przenosić na inne podmioty praw i obowiązków wynikających z niniejszego 

Porozumienia. 



5. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej bądź elektronicznej pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że zmiana danych adresowych oraz osób i danych do 

kontaktu, nie wymaga zmiany Porozumienia i następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia pozostałych Stron. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu, zastosowanie znajdą przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Wszelkie spory wynikłe na tle Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Organizatora.  

8. Niniejsze Porozumienie sporządzone zostało w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie 

Stron Porozumienia. 

9. Załączniki do Porozumienia stanowią integralną jego część. 

 

Podpis Prezesa ABM                                                                                                   Podpis Uczelni 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Regulamin pierwszej edycji Platformy mentoringowej WHIH, 

2) Załącznik nr 2 – Porozumienie w sprawie współadministrowania danymi osobowymi. 

 

 


