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UMOWA O UTWORZENIU KONSORCJUM  

„BIOCENTRUM OCHOTA” 

 
zawarta w Warszawie w dniu 28 grudnia 2007 r. 

 
 pomiędzy: 

 
1. Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, 

wpisanym do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem                  
RIN-II-46/98, na podstawie wyciągu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
i reprezentowanym przez: 
   Dyrektora - Prof. dr hab. Piotra Zielenkiewicza, 
   Z-cę Dyrektora ds. Naukowych – Prof. dr hab. Piotra Jonczyk, 
zwanym w dalszej części umowy „IBB PAN”, 
 

2. Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN z siedzibą                  
w Warszawie, ul. Trojdena 4, wpisanym do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii 
Nauk pod numerem RIN-IV-1/98, na podstawie wyciągu stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej umowy i reprezentowanym przez: 
   Dyrektora – Prof. dr hab. Jana M. Wójcickiego, 
   Z-cę Dyrektora ds. Naukowych – Prof. dr hab. Marka Dąbrowskiego,  
zwanym w dalszej części umowy „IBiB PAN”, 
 

3. Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Pasteura 3, 
wpisanym do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-21/98 
na podstawie wyciągu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy                  
i  reprezentowanym przez: 

     Dyrektora – Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego, 
     Z-cę Dyrektora ds. Naukowych – Prof. dr hab. Adama Szewczyka, 
  zwanym w dalszej części umowy „IBD PAN”, 
 
4. Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN  z siedzibą  w  Warszawie, 

ul. Pawińskiego 5, wpisanym do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod 
numerem RIN-VI-27/98, na podstawie wyciągu stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy i reprezentowanym przez: 

     Dyrektora – Prof. dr hab. Zbigniewa M. Czernickiego, 
    Z-cę Dyrektora ds. Naukowych – Prof. dr hab. Pawła Grieba 

 zwanym w dalszej części umowy „IMDiK PAN”, 
 

5. Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN z siedzibą w Warszawie,          
ul. Świętokrzyska 21, wpisanym do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod 
numerem RIN-IV-48/98, na podstawie wyciągu stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy i reprezentowanym przez: 

    Dyrektora – Prof. dr hab. Wojciecha K. Nowackiego, 
    Z-cę Dyrektora ds. Naukowych – Prof. dr hab. Andrzeja Nowickiego,  
   zwanym w dalszej części umowy „IPPT PAN”, 
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6. Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN               

z siedzibą w Warszawie, ul. Trojdena 4, powołanym Ustawą z dnia 26 czerwca  1997 r. 
(Dz. U. Nr 106, poz. 674) stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej umowy                  
i reprezentowanym przez: 

    Dyrektora – Prof. dr hab. Jacka Kuźnickiego, 
    Z-cę Dyrektora ds. Naukowych – Prof. dr hab. Michała Witt 

 zwanym w dalszej części umowy „MIBMiK”. 
 

§ 1 
 

  CEL ZAWARCIA I ZAKRES UMOWY 
 

1. Strony niniejszym powołują Konsorcjum naukowe o nazwie „Biocentrum Ochota”, 
zwane w dalszej części umowy „Biocentrum” lub „Konsorcjum”. 
 

2. Zadaniem Biocentrum jest koncentracja znacznego potencjału badawczego jego 
członków, zdolnego realizować duże zadania badawcze leżące w zakresie ich działań 
statutowych z obszaru biologii, medycyny i bioinżynierii. 

 
3. Niniejsza umowa Konsorcjum ma za zadanie stworzenie ram prawnych                  

i instytucjonalnych dla rozpoczęcia przez jej strony prac mających na celu realizację 
celów Biocentrum. W trakcie konkretyzacji warunków współpracy pomiędzy stronami 
będą one poprzez zmiany niniejszej umowy lub zawieranie aneksów do niej 
uszczegóławiać wzajemne prawa i obowiązki oraz kwestie związane z praktycznymi 
sposobami realizacji celów Biocentrum.  

 
§ 2 

 
  PRZEDMIOT UMOWY 

 
Sposobem realizacji celu niniejszej umowy będą: 

1. zmiany strukturalne mające na celu konsolidację obsługi administracyjnej                  
i informatyzacji członków Biocentrum, 
 

2. koordynacja współpracy z uczelniami i partnerami zagranicznymi, 
 

3. organizowanie ośrodka pozyskiwania i obsługi grantów międzynarodowych, 
wspólnych grantów krajowych i funduszy europejskich, 

 
4. prowadzenie wspólnych projektów badawczych, 

 
5. wspólna organizacja szkoleń i konferencji naukowych, 

 
6. wspólne studium doktoranckie. 
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§ 3   
 

OSOBOWOŚĆ PRAWNA KONSORCJUM 
 
Biocentrum nie posiada osobowości prawnej.  
  

§ 4 
 

 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW BIOCENTRUM 
 
      1. Strony niniejszej umowy mają prawo do: 

a)  zasięgania informacji o działalności Biocentrum i czynnościach podejmowanych na 
rzecz realizacji zadań Biocentrum przez Radę Dyrektorów, Prezesa Rady 
Dyrektorów oraz pozostałych członków Konsorcjum, 

b)  współdecydowania o sprawach związanych z działalnością Biocentrum, 
c)   uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych, 

  d) zamieszczania informacji o udziale w Biocentrum i rezultatach badawczych 
osiągniętych   przez jego członków w przygotowywanych przez siebie materiałach 
informacyjnych i promocyjnych. 

 
2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do współdziałania przy realizacji celów 

Biocentrum wskazanych w § 2, a w szczególności do: 
a) dbania o dobre imię i renomę Biocentrum, 
b) powstrzymania się od podejmowania działań, które wykluczają lub znacznie 

utrudniają osiągnięcie celów Biocentrum, 
c) wskazanie pracowników niezbędnych do realizacji celów Biocentrum oraz 

wspólnych projektów badawczych, 
d) należytego wykorzystania środków finansowych, uzyskanych w ramach realizacji 

celów Biocentrum,  
e) udostępniania dokumentów i udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji celów 

Biocentrum pozostałym członkom Biocentrum, 
f) podejmowania działań w celu pozyskania środków finansowych na realizację celów 

Biocentrum, 
g) informowania Prezesa Rady Dyrektorów oraz pozostałych członków Biocentrum        

o potencjalnych i faktycznych zagrożeniach dla realizacji celów Biocentrum oraz 
współpracy przy ich eliminowaniu, 

h) wspólnego opracowywania projektów i planów badawczych, raportów i innych 
opracowań związanych z realizacją celów Biocentrum, 

i) promocji Biocentrum, propagowania jego celów oraz wyników realizowanych          
w ramach Biocentrum projektów badawczych, 

j) przekazywania na utworzony w tym celu rachunek bankowy w terminie wskazanym 
w §7 ust. 6 środków finansowych wynikających z uchwalonego przez Radę 
Dyrektorów budżetu Konsorcjum. 

 
3. Udział w Biocentrum nie ogranicza praw jego członków do uczestnictwa w innych 

konsorcjach lub zrzeszeniach o charakterze naukowym, technicznym i wdrożeniowym, 
jak również realizacji, samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami projektów 
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finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych. 
 

§ 5 
 

  STRUKTURA KONSORCJUM 
 
I. RADA DYREKTORÓW INSTYTUTÓW 
 

1. Rada Dyrektorów Instytutów, zwana w dalszej części umowy Radą Dyrektorów 
stanowi naczelny organ Biocentrum, posiadający uprawnienia decyzyjne                  
i wykonawcze. 
 

2. Do zadań Rady Dyrektorów należy w szczególności:  
      a)  ogólna koordynacja działań członków Biocentrum,  
      b)  nadzór nad wdrożeniem i realizacją niniejszej umowy, 
      c)  inicjowanie i ustalanie zasad współpracy Biocentrum z innymi podmiotami, 
      d)  określanie strategicznych kierunków działań Biocentrum, 
      e)  akceptowanie założeń wspólnych projektów, 
      f)  promocja Biocentrum, 
      g)  podejmowanie decyzji o przyjęciu lub wykluczeniu członka Biocentrum, 
      h) podejmowanie pozostałych decyzji, które nie zostały zastrzeżone dla innych   

organów Konsorcjum. 
 
3. W skład Rady Dyrektorów wchodzą dyrektorzy Instytutów tworzących Biocentrum.  

 
4. Decyzje Rady Dyrektorów zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów.                  

W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Rady 
Dyrektorów. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. 

 
II. PREZES RADY DYREKTORÓW INSTYTUTÓW 
 

1. Pracami Rady Dyrektorów kieruje Prezes Rady Dyrektorów. 
 

2. Do zadań Prezesa Rady Dyrektorów należy w szczególności:  
            a)   reprezentacja Biocentrum wobec podmiotów zewnętrznych, 
            b) kierowanie pracami Rady Dyrektorów, w tym zwoływanie posiedzeń Rady    

Dyrektorów  i przewodniczenie tym posiedzeniom, 
            c)   realizacja uchwał Rady Dyrektorów. 
 

3. Funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnią Dyrektorzy Instytutów wchodzących w skład 
Biocentrum w systemie rotacyjnym. 
 

4. Strony ustalają niniejszym, iż kolejność pełnienia przez poszczególnych Dyrektorów 
Instytutów funkcji Prezesa Rady Dyrektorów jest następująca: 

            1)   Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, 
            2)   Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, 
            3)   Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, 



 5

            4)   Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, 
            5)   Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 
            6)   Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN. 
 

5. Każdy z kolejnych Dyrektorów Instytutów pełniących funkcje Prezesa Rady 
Dyrektorów pełnił będzie tę funkcję przez 6 miesięcy.  
 

6. Prezes Rady Dyrektorów podejmuje decyzje w formie zarządzeń. 
 

7. Zastępcą Prezesa Rady Dyrektorów jest każdorazowo Dyrektor Instytutu, który ma 
objąć obowiązki Prezesa Rady Dyrektorów w najbliższej kolejności według 
harmonogramu wskazanego w pkt 4.  

 
8. Kadencja Zastępcy Prezesa Rady Dyrektorów wynosi 6 miesięcy i kończy się z chwilą 

objęcia przez niego funkcji Prezesa Rady Dyrektorów. 
 

9. Zastępca Prezesa Rady Dyrektorów pełni obowiązki Prezesa w razie jego choroby lub 
innych okoliczności uniemożliwiających mu pełnienie swej funkcji. Prezes Rady 
Dyrektorów może przekazać czasowo lub na stałe część swych kompetencji Zastępcy 
Prezesa.    

 
III. PODMIOTY WSPÓLNE 

 
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Prezes Rady Dyrektorów, na wniosek Rady 

Dyrektorów będzie powoływać wspólne dla członków Biocentrum podmioty 
wspomagające działalność Biocentrum, tj. w szczególności: 
a) biuro obsługi i pozyskiwania projektów zagranicznych (grantów), wspólnych 

grantów krajowych oraz funduszy europejskich, 
b) zespół informatyczny, 
c) zespół biblioteczny, 
d) biuro organizujące i koordynujące obsługę administracyjną (Sekretariat 

Konsorcjum), 
e) podmiot koordynujący współpracę z uczelniami.  
 

2. W przypadku potrzeby powołania innych niż wskazane powyżej wspólnych dla   
członków Biocentrum podmiotów wspomagających działalność Biocentrum, Prezes  
Rady Dyrektorów na wniosek Rady Dyrektorów powoła takie podmioty. 

 
§ 6 

 
 KOORDYNACJA W ZAKRESIE PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH 

 
Koordynację projektów badawczych prowadzonych przez uczestników Biocentrum                  
w ramach realizacji niniejszej umowy prowadził będzie Koordynator Biocentrum, 
powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Dyrektorów na wniosek Rady 
Dyrektorów. 
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§ 7 
 

 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIOCENTRUM 
 

1. Działalność Biocentrum finansowana będzie ze wspólnego budżetu, na który środki 
przeznaczać będą wszyscy uczestnicy Konsorcjum. 
 

2. Środkami z budżetu Biocentrum pokrywane będą wydatki na bieżącą działalność 
Konsorcjum, tj. działalność administracyjną, biurową, techniczno - informatyczną. 

 
3. Koszty wspólnych projektów badawczych prowadzonych przez członków Biocentrum 

w ramach realizacji niniejszej umowy pokrywane będą ze źródeł pozabudżetowych 
(granty, fundusze) przeznaczonych do realizacji konkretnych projektów, na zasadach 
ustalonych z dysponentami tych środków. 

 
4. Budżet składa się ze środków własnych członków Biocentrum oraz środków 

uzyskanych przez danego członka Biocentrum ze źródeł zewnętrznych. 
 

5. Budżet uchwalany jest przez Radę Dyrektorów, na okres roku kalendarzowego. Rada 
Dyrektorów uchwala corocznie budżet do dnia 31 grudnia danego roku, na okres 
kolejnego roku. 

 
6. Członkowie Biocentrum zobowiązują się do przekazania przypadających na nich                  

w budżecie środków na rachunek bankowy wskazany w ust. 7 poniżej, do dnia 30 
kwietnia każdego roku. 

 
7. Pierwszy Prezes Rady Dyrektorów na wniosek Rady Dyrektorów utworzy po zawarciu 

niniejszej umowy wspólny dla wszystkich członków Biocentrum rachunek bankowy, 
służący do obsługi środków Biocentrum przekazywanych przez poszczególnych 
członków Konsorcjum w ramach ich zobowiązań. 

 
8. Strony niniejszej umowy oświadczają, iż niewywiązywanie się przez członka 

Biocentrum z nałożonych na niego obowiązków budżetowych stanowić może 
podstawę do wykluczenia go z Konsorcjum. 

 
§ 8 

 
  CZAS TRWANIA UMOWY I WYSTĄPIENIE CZŁONKA BIOCENTRUM 

 
1. Niniejsza umowa zawarta została na czas nieoznaczony. 
 
2. Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo wystąpić ze struktury Biocentrum za                  

6 miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
Prezesowi Rady Dyrektorów. 

 
3. Niniejszą umowę uważa się za obowiązującą do momentu, gdy w strukturze 

Biocentrum pozostaje co najmniej dwóch członków.   
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§ 9 

 
 WYKLUCZENIE CZŁONKA BIOCENTRUM 

 
1. W przypadku naruszenia przez członka Biocentrum zobowiązań wynikających                  

z niniejszej umowy, Rada Dyrektorów, wezwie naruszającego do zaprzestania 
naruszeń lub usunięcia ich skutków w odpowiednim terminie. 

 
2. W przypadku niedochowania terminu o którym mowa w ust. 1, Rada Dyrektorów 

może podjąć, większością 2/3 wszystkich członków, decyzję o wykluczeniu członka 
Biocentrum naruszającego umowę. 
 

§ 10 
 

 PRZYJĘCIE CZŁONKA KONSORCJUM 
 

Rada Dyrektorów może, na wspólny wniosek co najmniej dwóch członków Biocentrum 
podjąć uchwałę o przyjęciu nowego członka Biocentrum. 

 
§ 11 

 
 POUFNOŚĆ 

 
1. Każdy z członków Biocentrum ma obowiązek przestrzegać zasady poufności                  

w odniesieniu do informacji (w tym danych, dokumentów, projektów itp.), 
uzyskanych od innych członków w okresie członkostwa w Biocentrum oraz po 
rozwiązaniu Biocentrum, wystąpieniu lub wykluczeniu z Biocentrum, jeśli informacje 
te zostały określone jako poufne. 
 

2. Poufne informacje uzyskane od innego członka Biocentrum mogą być 
wykorzystywane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.  

 
3. Poufne informacje mogą być ujawnione stronie trzeciej tylko za pisemną zgodą strony, 

która te informacje przekazała.  
 

§ 12 
 

 PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 
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