Załącznik nr 5
Umowa stypendialna nr …/2019
zawarta w dniu ……….2019 r., Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum
Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek z siedzibą w Toruniu, przy ul.
Podmurnej 93, 87-100 Toruń, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
numerem 0000041692, reprezentowaną łącznie, zgodnie ze statutem fundacji, przez:
Dorotę Zawacką–Wakarecy – Prezesa Zarządu i
Dorotę Kromp – Sekretarza Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Fundacją”
a
…………………………………………...
Adres …………………………….............
Pesel ……………………………………..
zwaną dalej „Laureatem Konkursu”, „Stypendystą“
§1
1. Stypendium przeznaczone jest na napisanie scenariusza do filmu fabularnego na podstawie
biografii Generał Elżbiety Zawackiej
2. Program stypendium będzie realizowany w terminie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia
2020 r.
3. Autor scenariusza zobowiązuję się do wykonania scenariusza osobiście. W przypadku
niemożności wypełnienia umowy zgodnie z umową Stypendysta zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o tym Fundację.
§2
1. Autor oświadcza, że scenariusz do filmu fabularnego o gen. Elżbiecie Zawackiej będzie
całkowicie oryginalny, nie będzie naruszał żadnych praw osób trzecich i że prawa majątkowe
do scenariusza zostaną przeniesione na Fundację. Z chwilą przyjęcia scenariusza Stypendysta
przenosi na Fundację na cały czas trwania ochrony praw autorskich, autorskie prawa majątkowe
do scenariusza, a w szczególności prawa do:
a) utrwalenie i zwielokrotniania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu
i formatu;
b) stworzenie na podstawie scenariusza filmu fabularnego o gen. Elżbiecie Zawackiej;
c) wykorzystanie dla celów reklamowych i promocyjnych.
2. Z chwilą przyjęcia scenariusza Stypendysta przenosi na Fundację uprawnienie do udzielania
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu i na wykonywanie pozostałych praw
zależnych.

3. Na wezwanie Fundacji, Stypendysta zobowiązuje się na etapie tworzenia scenariusza,
do dokonania zmian w scenariuszu i dostosowania jego treści do najnowszego stanu wiedzy
biograficznej o Generał Elżbiecie Zawackiej i historycznej w tym zakresie.
4. Stypendysta może skorzystać z konsultacji historycznych udzielonych przez Fundację.
5. Stypendysta jest zobowiązany do dostarczenia do dnia 31 sierpnia 2020 r. scenariusza do filmu
fabularnego w wersji elektronicznej na e-maila: filmozo@zawacka.pl oraz wersji papierowej
na adres Fundacji.
6. Fundacja zobowiązuje się przyjąć scenariusz lub odmówić jego przyjęcia w terminie 14 dni
od dnia jego dostarczenia przez Stypendystę.
7. W razie stwierdzenia przez Fundację, że scenariusz zawiera wady o charakterze jakościowym
lub jest niezgodny ze zobowiązaniem stypendysty, o którym mowa w § 1 i 2 umowy, fundacja
wezwie Stypendystę do ich poprawienia w terminie 7 dni od dnia wezwanie Stypendysty
do ich usunięcia.
§3
1. Fundacja zobowiązuje się przekazać Stypendyście stypendium w wysokości 60 000,00 zł brutto
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) pomniejszone o należne podatki. Stypendium będzie
wypłacane w 3 ratach na podane konto bankowe ………………………………………………….
w następujący sposób:
a) 1 rata w wysokości 20 000,00 zł brutto w terminie 14 od daty podpisania umowy stypendialnej
przez obie strony;
b) 2 rata w wysokości 20 000,00 zł brutto do data dzienna do 20 grudnia 2019 r.
c) 3 rata w wysokości 20 000,00 zł brutto zostanie wypłacona po przyjęciu scenariusza bez
zastrzeżeń (patrz § 2 pkt 5 i pkt 7)
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw
autorskich do scenariusza.
3. Warunkiem wypłaty raty stypendium będzie dostarczenie bieżących wyników składających się
na scenariusz do filmu fabularnego o gen. Elżbiecie Zawackiej.
4. Fundacji przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do dnia 31 czerwca 2020 r.
w przypadku:
a) odmowy przez Stypendystę dokonania żądanych przez Fundację zmian, o których mowa w § 2
ust. 3 umowy;
b) odmowy przez Stypendystę usunięcia wad i niezgodności z umową, o których mowa w § 2 ust.
7 umowy,
c) nie dostarczenia bieżących wyników pracy nad scenariuszem, o których mowa w ust. 3.
5. W przypadku odstąpienia przez Fundację od umowy Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu
otrzymanego stypendium na konto Fundacji 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244 w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania.
§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sądy
miejscowo właściwe dla siedziby Fundacji.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
4. Umowę stypendialną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz.
dla Stypendysty i 2 egz. dla Fundacji.

Fundacja

Stypendysta

Klauzula informacyjna dla Stypendysty/Fundacji
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i
Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek (dalej: Fundacja) z siedzibą
przy ul. Podmurnej 93, 87-100 Toruń.
2. Dane osobowe przekazane przez Stypendystę w ramach umowy stypendialnej na stworzenie
scenariusza do filmu fabularnego o gen. Elżbiecie Zawackiej będą przetwarzane w celu realizacji
tych zadań. Zgodnie z rozporządzaniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych
osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej „RODO”.
3. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik zadań realizowanych przez
Fundację posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania i usuwania.
4. Udzielenie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości wzięcia udziału w projektach realizowanych przez „Fundację”.
5. Okres przechowywania danych osobowych nie będzie dłuższy, niż jest to konieczne dla celu, dla
którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającymi
z wykazu akt, który określa okres przechowywania dokumentacji oraz do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wykonawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informację otrzymałem/am i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania.

………………………………………………….
data i podpis osoby składającej oświadczenie

