UMOWA PRZENIESIENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
zawarta w Katowicach w dniu ……………………. pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72
A, 40 - 065 Katowice, reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej: „AWF Katowice”
a
……………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w …………………………………….. przy ulicy ………………………………………..,
legitymującym się dowodem osobistym o numerze …………………………………wydanym przez
…………………………………………….., PESEL: …………………………………………………….,
zwanym dalej: „Przenoszącym”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną”.

Zważywszy, że AWF Katowice realizuje projekt pod nazwą……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(dalej: „Projekt”) finansowany zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach
finansowania nauki i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju, a Przenoszący wchodzi w skład zespołu realizującego Projekt, Strony zgodnie
postanawiają zawrzeć niniejszą umowę (dalej: „Umowa”).
§1
Przedmiot Umowy
1. Strony oświadczają, że wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz wyniki wszelkich
innych analiz (dalej: „Materiały”) uzyskane w ramach realizacji Projektu lub w związku
z realizacją Projektu, w tym Materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631
ze zm.) lub Materiały będące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub
topografią układu scalonego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo
własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1410 ze zm.), stanowią własność AWF
Katowice.
2. Przenoszący oświadcza, że bez odrębnego wynagrodzenia przenosi na AWF Katowice
prawa majątkowe do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozporządzania
poszczególnymi elementami Materiałów, a także wszelkimi innymi wynikami prac, badań lub
analiz (dalej łącznie: „Utwór”), które powstały za sprawą lub przy udziale Przenoszącego w

ramach realizacji Projektu lub w związku z realizacją Projektu, na polach eksploatacji
wymienionych poniżej:
1) utrwalanie Utworu na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową;
2) wprowadzanie Utworu oraz zapisywanie Utworu do pamięci komputera;
3) wprowadzenie Utworu do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu
udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do Utworu
w dowolnym miejscu i czasie;
4) zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową i w formie przestrzennej;
5) rozpowszechnianie Utworu na wszelkie sposoby, w tym publiczne wystawianie
i udostępnianie;
6) wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie Utworu;
7) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
8) obrót przedmiotami na których utrwalono Utwór, w tym poprzez ich wprowadzanie do
obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawę.
3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Przenoszący:
1) wyraża zgodę na dokonywanie przez AWF Katowice lub na zlecenie AWF Katowice
wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień Utworu;
2) zezwala AWF Katowice wykonywać zależne prawa autorskie do Utworu;
3) przenosi na AWF Katowice prawo zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie
zależnych praw autorskich do Utworu.
4. W przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych aktów
obowiązujących w AWF Katowice, dla osiągniecia skutków zamierzonych w § 1 ust. 1-3
Umowy wynikać będzie obowiązek złożenia odrębnego oświadczenia woli przez
Przenoszącego, Przenoszący zobowiązuje się do złożenia wymaganego oświadczenia woli.
§2
Poufność
1. Przenoszący zobowiązuje się do:
1) zachowania poufności powstałych w ramach Projektu wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami,;
2) przekazania AWF Katowice wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów
wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych
potrzebnych do komercjalizacji Materiałów;
3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania
Materiałów,
4) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do
uzyskania praw wyłącznych do Materiałów.

2. Zobowiązanie Przenoszącego opisanego w § 2 ust. 1 obowiązuje przez cały okres
przysługiwania AWF Katowice praw do Materiałów.
§3
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa oraz postanowienia obowiązującego w AWF Katowice Regulaminu
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności
przemysłowej, oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
oraz korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, wprowadzonego uchwałą Nr * Senatu
AWF Katowice z dnia * (dalej: „Regulamin”).
2. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne,
nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie
wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu
usunięcia nieważnych lub bezskutecznych postanowień Umowy mając na względzie intencje
i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy oraz postanowienia Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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