
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 14 kwietnia 2022 roku 

 

 

UMOWA SPONSORINGU 

 

zawarta w dniu ……………… roku w Lublinie, pomiędzy: 

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

reprezentowanym przez: 

1. ……………. 

2. ……………. 

zwanym dalej „Sponsorem”, 

a 

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie 

20-059 Lublin, Aleje Racławickie 1, NIP 712-010-69-11, REGON 000288716 

reprezentowanym przez:  

………………… – Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

zwanym dalej „Uczelnią” 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Sponsor zobowiązuje się przekazać środki finansowe na rzecz Uczelni, w zamian za promocję 

wizerunku Sponsora przez Uczelnię w trakcie ……………………………………………… . 

 

§ 2 

Oświadczenia Stron 

1. Uczelnia oświadcza, że posiada odpowiednie wyposażenie oraz personel niezbędne do 

prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

2. Uczelnia oświadcza, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie pozostaje w konflikcie 

z funkcjami oraz działalnością wykonywaną przez jej władze w miejscu zatrudnienia lub 

z inną działalnością prowadzoną przez władze Uczelni, jak również nie narusza 

wewnętrznych zasad, w tym regulaminów lub statutu, obowiązujących w miejscu 

zatrudnienia tych osób lub u innego zleceniodawcy oraz przepisów prawa obowiązujących 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie, w przypadku, gdyby taki konflikt 

interesów zaistniał, Uczelnia zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia o tym fakcie Sponsora. 

3. Sponsor oświadcza, że treść prezentowanych podczas Sympozjum/Konferencji przez 

Sponsora materiałów nie godzi w interesy Uczelni, ani nie jest sprzeczna z jej dobrym 

imieniem. 

4. Sponsor oświadcza, iż posiada wszelkie prawa majątkowe do logo, materiałów 

promocyjnych i reklamowych, nieobciążone prawami osób trzecich, a wszelkie 

ewentualne roszczenia z tego tytułu nie obciążą Uczelni. 

 

 

§ 3 
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Zobowiązania Sponsora 

1. W ramach wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Sponsor 

zobowiązuje się do wpłacenia kwoty ……..(słownie:….. netto powiększonej o należny 

podatek VAT, tj. …….. brutto) na konto Uczelni w Banku ……….Nr……………….. 

lub na konto Uczelni podane na fakturze. 

2. Płatność z tytułu niniejszej umowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez 

Uczelnię faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po wykonaniu 

usługi. 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Uczelni. 

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 2 Uczelni przysługuje 

prawo naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w płatności  

 

§ 4 

Zobowiązania Uczelni 

1. Uczelnia nie zarejestruje, nie zmieni, nie zniekształci, ani nie wykorzysta w sposób inny 

niż wskazany przez Sponsora, ani na inne potrzeby niż związane z wykonywaniem 

niniejszej Umowy jakichkolwiek oznaczeń, znaków towarowych oraz innych praw 

własności intelektualnej przekazanych lub udostępnionych przez Sponsora. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do aktywnej współpracy ze Sponsorem w ramach organizacji 

i przeprowadzenia Sympozjum/Konferencji, na zasadach uzgodnionych w niniejszej 

Umowie. W szczególności Uczelnia zobowiązana jest do: 

1) udostępnienia powierzchni w miejscu obradowania Konferencji/Sympozjum na 

stanowisko reklamowe Sponsora; 

2) umożliwienia Sponsorowi rozdawania własnych materiałów piśmienniczych podczas 

Konferencji/Sympozjum; 

3) zapewnienia uczestnictwa w Konferencji/Sympozjum dwóch przedstawicieli 

Sponsora; 

4) inne. 

 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe 

1. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie Konferencji/Sympozjum. 

2. Realizacja postanowień § 3 Umowy wyczerpuje wszelkie rozliczenia Sponsora z tytułu 

sponsorowania Sympozjum/Konferencji. 

 

§ 6 

Poufność 

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich 

interesów i udzielania sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

wykonywania postanowień Umowy. 

2. Strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy co do treści niniejszej Umowy 

i nieujawniania wobec osób trzecich treści niniejszej umowy oraz uzyskanych informacji 

o kontrahencie. 
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3. Strony zapewniają sobie wzajemnie pełną poufność uzyskanych o sobie nawzajem 

informacji, wyrażającą się w udostępnianiu informacji wyłącznie tym osobom, którym są 

one niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Ewentualne spory Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby strony pozwanej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

………………………………………. …………………………………… 

SPONSOR      UCZELNIA 


