Umowa o współpracy w zakresie prowadzenia doktoratu wdrożeniowego

zawarta w Krakowie dnia …………. 2021 roku (zwana dalej: Umową) między:
[***], zamieszkałym w [***] przy ulicy [***] ([***]), legitymującym się numerem PESEL [***], dalej zwanym
„Doktorantem”
a
[***] z siedzibą i adresem w [***] (kod pocztowy: [***]) przy ul. [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [***], [***] Wydział Gospodarczy KRS pod nr.
KRS: [***], NIP: [***], REGON: [***],
reprezentowana przez [***] – [***],
dalej zwaną „Partnerem”,
a
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, z siedzibą przy al. Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, NIP: 675 000 19 23, REGON: 000001577,
reprezentowaną przez:
……………………………………– Prorektora ds. Nauki, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………. r.
nr ……………………….
dalej zwaną „Jednostką”,
dalej zwanymi z osobna „Stroną” a łącznie „Stronami”.
[Preambuła]
Zważywszy, że:
A. Celem udziału w Programie jest nawiązanie współpracy pomiędzy Jednostką a otoczeniem społecznogospodarczym, poprzez kształcenie doktorantów w ramach prowadzonej szkoły doktorskiej we
współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie
wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.
B. Partner jest zainteresowany wdrożeniem wyników działalności naukowej Doktoranta, która będzie
prowadzona w ramach projektu;
C. Doktorant chce odbyć kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej, o której mowa w art. 198 i nast. ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm., zwanej
dalej „PSWiN”) organizowane przez szkołę doktorską prowadzoną przez Jednostkę, zwaną dalej „Szkołą
Doktorską AGH” i przygotować rozprawę doktorską spełniającą warunki wskazane w art. 187 PSWiN;
D. Jednostka uzyskała Środki finansowe w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doktorat
wdrożeniowy” ustanowionego zgodnie z postanowieniami art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PSWiN;
E. Sukces wdrożenia może zależeć od zachowania w poufności wyników prac do czasu złożenia
odpowiedniego wniosku o uzyskanie prawa własności przemysłowej, albo od zachowania niektórych
wyników w poufności jako tajemnice przedsiębiorstwa, które to okoliczności powinny być brane pod
uwagę określając termin obrony rozprawy doktorskiej, czy decydując o ograniczeniu jawności obrony.
Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§ 1. [Definicje]
Następujące terminy używane w Umowie oznaczają:
a) Minister – Minister właściwy do spraw edukacji i nauki;
b) Program – program Ministra pn. „Doktorat wdrożeniowy”;
c) Kształcenie – kształcenie doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej AGH;
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d)

e)

f)

g)
h)

Problem – temat podejmowany w ramach planowanej przez Doktoranta działalności naukowej, którego
opracowanie może mieć zastosowanie w działalności Partnera, którego opis zawiera Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy;
Wiedza Dotychczasowa – nieujawniona do publicznej wiadomości wiedza, którą dana Strona uzyskała
przed rozpoczęciem realizacji Kształcenia przez Doktoranta, a która została udostępniona pozostałym
Stronom w związku z Projektem, w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa powstałe przed
rozpoczęciem Kształcenia i przynależne danej Stronie przedmioty praw własności przemysłowej, utwory,
w tym kod źródłowy programu komputerowego, nieopublikowane informacje naukowe;
Wiedza Nabyta – wiedza, którą dana Strona uzyska w trakcie realizacji Kształcenia w związku z
Projektem, w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa powstałe po rozpoczęciu realizacji Kształcenia
przez Doktoranta i przedmioty praw własności przemysłowej, utwory, w tym kod źródłowy programu
komputerowego, nieopublikowane informacje naukowe;
Projekt – prace prowadzone przez Doktoranta w celu rozwiązania Problemu i przygotowania rozprawy
doktorskiej w ramach Kształcenia we współpracy z Jednostką i Partnerem;
Umowa o Dofinansowanie – zawarta między Jednostką a Ministrem umowa o przyznanie środków
finansowych w ramach Programu.

§ 2. [Przedmiot Umowy]
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w związku z realizacją Projektu.

1.

2.

3.

§ 3. [Oświadczenia Stron]
Jednostka oświadcza, że:
a) prowadzi Kształcenie w dyscyplinie……………………………………………;
b) Doktorant został przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej AGH;
c) posiada niezbędne zasoby kadrowe i infrastrukturę badawczą, w celu prowadzenia Kształcenia.
Partner oświadcza, że:
a) posiada biznesowe doświadczenie w obszarze [***], łącznie z doświadczeniem badawczo-rozwojowym
oraz zasoby kadrowe i materialne, umożliwiające stworzenie dla Doktoranta stanowiska pracy oraz
zapewnienie mu opieki w aspekcie wdrożeniowych i biznesowych potrzeb rozwiązania Problemu;
b) wyraża zgodę na Kształcenie Doktoranta w Szkole Doktorskiej AGH w ramach Programu i zobowiązuje
się umożliwić Doktorantowi realizację jego obowiązków związanych z Kształceniem;
c) jest świadomy praw i obowiązków Doktoranta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa w szczególności PSWiN, a także regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH i zobowiązuje się respektować
te prawa;
d) nie toczy się wobec niego postępowanie przewidziane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1228 ze zm.), ani przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1588), nie został złożony wobec niego wniosek o
wszczęcie któregokolwiek z takich postępowań, jak też nie zachodzą przesłanki do złożenia tego rodzaju
wniosku.
Doktorant oświadcza, że spełnia wymagania stawiane doktorantom.
§ 4. [Prawa i obowiązki Partnera]

1.

Partner zobowiązuje się do:
a) przekazania Jednostce w terminie z nią ustalonym koniecznych danych dotyczących Partnera w celu
złożenia przez Jednostkę do Ministra informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych w
ramach Programu, a także niezbędnych informacji w celu złożenia przez Jednostkę do Ministra raportów
rocznych oraz raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych w ramach Programu;
b) zatrudniania Doktoranta na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku
związanym z prowadzeniem prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub wdrożeniowych,
z terminem rozpoczęcia świadczenia pracy nie później niż w dniu rozpoczęcia Kształcenia, co najmniej na
czas trwania Kształcenia, uwzględniając możliwości przerwy i przedłużenia Kształcenia wynikające z
przepisów prawa;
c) wyznaczenia spośród swoich pracowników, nie później niż do dnia rozpoczęcia przez Doktoranta
Kształcenia, Opiekuna pomocniczego, którego zadaniem jest monitorowanie postępów Doktoranta we
wdrażaniu projektu, posiadającego:
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1) stopień doktora lub
2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
3) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej
oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o
ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
Kwalifikacje, o których mowa powyżej, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem
kandydata na opiekuna pomocniczego, dostarczonym Jednostce w terminie 7 dni od jego wyznaczenia.
Zmiana opiekuna pomocniczego może nastąpić tylko z ważnych przyczyn oraz po uzyskaniu na to zgody
Ministra;
d) poinformowania Jednostki, w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę, o
konieczności zmiany opiekuna pomocniczego, w szczególności w przypadku rozwiązania w okresie
trwania Kształcenia łączącej go z Partnerem umowy o pracę, celem zgłoszenia tego faktu do Ministra;
e) informowania pozostałych Stron w terminie 7 dni od dowiedzenia się o istotnych okolicznościach
mogących spowodować zaprzestanie realizacji Projektu lub powodujących konieczność zmian w Umowie
lub w Umowie o Dofinansowanie, leżących po stronie Partnera;
f) w przypadku, gdy Umowa o Dofinansowanie zostanie zawarta później niż niniejsza Umowa i jej
postanowienia pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy, zawarcia, w terminie
miesiąca od podpisania Umowy o Dofinansowanie lub jej aneksu, aneksu dostosowującego niniejszą
Umowę do postanowień Umowy o Dofinansowanie;
g) współpracowania w dobrej wierze z pozostałymi Stronami w celu realizacji Projektu, w tym
przekazywania Jednostce posiadanych przez Partnera informacji, żądanych przez organ kontrolujący
prawidłowość realizacji Umowy o Dofinansowanie;
h) umożliwienia Doktorantowi i opiekunowi pomocniczemu, w razie potrzeby, odbycia spotkania
koordynacyjnego z promotorem Doktoranta, które powinno się odbywać nie rzadziej niż raz na 6
miesięcy;
i) każdorazowego ustalania z Doktorantem zakresu przekazywanych informacji do umieszczenia i
możliwych do opublikowania w rozprawie doktorskiej lub publikacjach niezbędnych do przeprowadzenia
procedury w sprawie o nadanie stopnia doktora, jeżeli informacje te mogą stanowić informacje niejawne
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych lub tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
zapewnienia, aby w rozprawie doktorskiej oraz publikacjach nie znalazły się informacje niejawne w
rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych lub mogące stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa Partnera. Użycie lub opublikowanie w rozprawie doktorskiej bądź publikacji wymaganej
do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie stopnia doktora tajemnicy przedsiębiorstwa
Partnera wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Partnera udzielonej na piśmie;
j) okresowej weryfikacji treści rozprawy doktorskiej i publikacji przygotowanych przez Doktoranta w
zakresie informacji, o których mowa w pkt. i) oraz zaakceptowania treści rozprawy doktorskiej przed
obroną w terminie ustalonym z promotorem i Doktorantem, w każdym przypadku umożliwiającym
spełnienie przez Doktoranta warunków do złożenia rozprawy doktorskiej w Jednostce;
k) udzielenia Doktorantowi, w czasie realizowania u niego Projektu, płatnego urlopu (na pisemny wniosek
Doktoranta w uzgodnionym z Partnerem terminie) w wymiarze 28 dni (które w rozumieniu odrębnych
przepisów są dla Doktoranta dniami pracy), na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz do
zwolnienia od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej (art. 196 PSWIN);
l) udzielenia Doktorantowi, w czasie realizowania u niego Projektu płatnego zwolnienia z całości lub części
dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia w Szkole Doktorskiej AGH
oraz na czas ich trwania;
m) do uwzględnienia w umowie o pracę z Doktorantem (a w przypadku istniejącej umowy - w aneksie do
umowy o pracę) postanowienia, zgodnie z którym pozostają przy Doktorancie prawa autorskie do
rozprawy doktorskiej oraz publikacji wymaganych do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie
stopnia doktora, o których mowa w § 9 ust 1.
§ 5. [Prawa i obowiązki Jednostki]
1.

Jednostka zobowiązuje się do:
a) realizowania Umowy o Dofinansowanie z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami i zasadami
określonymi w Komunikacie Ministra o naborze do Programu;
b) organizacji Kształcenia zgodnie z przepisami prawa, a także Regulaminem Szkoły Doktorskiej AGH;
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c)

składania Ministrowi raportów rocznych oraz raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych
w ramach Programu;
d) informowania pozostałych Stron w terminie 7 dni od dowiedzenia się o istotnych okolicznościach
mogących spowodować zaprzestanie realizacji Projektu lub powodujących konieczność zmian w
Umowie lub w Umowie o Dofinansowanie, leżących po stronie Jednostki;
e) informowania Doktoranta o planach wyzbycia się aparatury badawczej Jednostki, na którą
zapotrzebowanie do Projektu zgłosił Doktorant, jeżeli Doktorant nie przeprowadził na niej jeszcze badań
oraz umożliwienia Doktorantowi wykorzystanie aparatury badawczej Jednostki przed jej wyzbyciem,
jeśli skorzystanie z niej jest kluczowe dla realizacji Programu i nie ma możliwości przeprowadzenia
planowanych badań przy wykorzystaniu innej aparatury badawczej;
f) w przypadku, gdy Umowa o Dofinansowanie zostanie zawarta później niż niniejsza Umowa i jej
postanowienia pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy, zawarcia, w terminie
miesiąca od podpisania Umowy o Dofinansowanie lub jej aneksu, aneksu dostosowującego niniejszą
Umowę do postanowień Umowy o Dofinansowanie;
g) współpracowania w dobrej wierze z pozostałymi Stronami w celu realizacji Projektu;
h) umożliwienia promotorowi Doktoranta, w razie potrzeby, odbycia spotkania koordynacyjnego z
Doktorantem i opiekunem pomocniczym, które powinno się odbywać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
i) organizowania Kształcenia w sposób, który nie powodowałby zbędnych uciążliwości w wykonywaniu
obowiązków Doktoranta wynikających z umowy o pracę z Partnerem oraz zapewnienia, by w możliwie
dużym stopniu Projekt był realizowany w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych Doktoranta
u Partnera.
§ 6. [Prawa i obowiązki Doktoranta]
1.

Doktorant zobowiązuje się do:
a) przekazania Jednostce w terminie z nią ustalonym koniecznych danych dotyczących Doktoranta w celu
złożenia przez Jednostkę do Ministra informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych w
ramach Programu, a także niezbędnych informacji w celu złożenia przez Jednostkę do Ministra raportów
rocznych oraz raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych w ramach Programu;
b) realizowania programu Kształcenia i wykonywania innych obowiązków Doktoranta wynikających z
przepisów prawa oraz regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH;
c) składania promotorowi i opiekunowi pomocniczemu z częstotliwością z nimi ustaloną, nie rzadziej niż
raz na miesiąc, raportów z postępów wraz z krótkim zarysowaniem planów na następny okres
raportowania;
d) informowania pozostałych Stron w terminie 7 dni od dowiedzenia się o istotnych okolicznościach
mogących spowodować zaprzestanie realizacji Projektu lub powodujących konieczność zmian w
Umowie lub w Umowie o Dofinansowanie, leżących po stronie Doktoranta;
e) w przypadku, gdy Umowa o Dofinansowanie zostanie zawarta później niż niniejsza Umowa i jej
postanowienia pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy, zawarcia, w terminie
miesiąca od podpisania Umowy o Dofinansowanie lub jej aneksu, aneksu dostosowującego niniejszą
Umowę do postanowień Umowy o Dofinansowanie;
f) współpracowania w dobrej wierze z pozostałymi Stronami w celu realizacji Projektu, w tym
przekazywanie Jednostce posiadanych przez Doktoranta informacji, żądanych przez organ kontrolujący
prawidłowość realizacji Umowy o Dofinansowanie;
g) odbywania, w razie potrzeby, spotkania koordynacyjnego z promotorem i opiekunem pomocniczym,
które powinno się odbywać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
h) złożenia rozprawy doktorskiej nie później niż w czwartym roku Kształcenia;
i) informowania Jednostki, promotora i Partnera, jeżeli w rozprawie doktorskiej lub publikacjach
niezbędnych do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie stopnia doktora miałyby zostać użyte
informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych lub informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne Informacje Poufne Partnera - w celu wykluczenia
użycia w rozprawie doktorskiej informacji niejawnych oraz konsultowania i zatwierdzenia przez Partnera
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne Informacje Poufne możliwe do
opublikowania w rozprawie lub publikacjach;
j) nie umieszczania w rozprawie doktorskiej i publikacjach informacji niejawnych w rozumieniu przepisów
o ochronie informacji niejawnych, w szczególności tych do których Doktorant uzyskał dostęp w ramach
stosunku pracy u Partnera lub które uzyskał we własnym zakresie;
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2.

3.

Doktorant przyjmuje do wiadomości, że może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, jeżeli
zrezygnuje z Kształcenia, a Minister postanowi obciążyć Jednostkę obowiązkiem zwrotu środków
finansowych związanych z realizacją projektu. Odpowiedzialność finansowa, o której mowa w zdaniu
poprzednim jest ograniczona do kwoty odpowiadającej sumie środków pieniężnych stanowiących
stypendium Doktoranta otrzymanych w roku akademickim, z którego nie zatwierdzono raportu rocznego lub
końcowego z wykorzystania środków finansowych w ramach Projektu.
Doktorant, z ważnych powodów, ma prawo wnosić do Jednostki o zmianę opiekuna pomocniczego.
Jednostka zobowiązana jest zasięgnąć opinii Partnera w tej kwestii, a gdy uzna, że zmiana jest uzasadniona,
Partner zobowiązany jest wskazać nowego kandydata, którego Jednostka zaproponuje w MEiN jako
Opiekuna pomocniczego.
§ 7. [Zmiana Problemu]

1.
2.

3.

4.

Nie jest możliwa zmiana Problemu bez uzyskania uprzedniej zgody Ministra.
W przypadku uznania przez Doktoranta, że rozwiązanie Problemu jest niemożliwe bądź z innych przyczyn, w
szczególności naukowych, niecelowe, skonsultuje on niezwłocznie swoje wnioski z Promotorem i Opiekunem
pomocniczym oraz powiadomi Partnera.
W przypadku uznania przez Partnera, że technologicznie lub gospodarczo korzystniej byłoby zmienić
Problem, skonsultuje on niezwłocznie swoje wnioski z Promotorem i Opiekunem pomocniczym oraz
powiadomi Doktoranta.
W przypadku uznania przez Promotora i Opiekuna pomocniczego, że z powodów wskazanych w ust. 2 lub 3
powyżej należałoby zmienić Problem, sporządzą opinię o zasadności zmiany i przedłożą ją Jednostce, która
w razie konieczności niezwłocznie podejmie starania w celu zmiany Umowy o Dofinansowanie. Zmiana
Problemu wymaga zmiany niniejszej Umowy i zostanie dokonana po zmianie Umowy o Dofinansowanie,
jeżeli zmiana Problemu będzie wymagała zmiany Umowy o Dofinansowanie.
§ 8. [Zasady korzystania z Wiedzy Dotychczasowej]

1.

2.

W trakcie trwania Projektu, każda ze Stron udostępnia swoją Wiedzę Dotychczasową pozostałym Stronom,
w zakresie koniecznym do realizacji Projektu. Udostępnienie odbywa się nieodpłatnie, bez prawa
przenoszenia na podmioty trzecie bądź ujawniania takim osobom, prawa udzielania sublicencji i prawa do
wykorzystania zarobkowego.
Korzystanie z Wiedzy Dotychczasowej odbywa się w szczególności zgodnie z postanowieniami dotyczącymi
poufności i zasad publikowania wskazanych w § 10 poniżej.
§ 9. [Prawa do Wiedzy Nabytej]

1.

2.

Partner nabywa Prawa do Wiedzy Nabytej (w szczególności prawa do uzyskania: patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa do odmiany roślin, know-how),
uzyskanej przez Doktoranta w trakcie Projektu podczas wykonywania obowiązków pracowniczych na
podstawie łączącej ich umowy o pracę. Partner nabywa także autorskie prawa majątkowe do utworów
stworzonych w wykonaniu obowiązków z umowy o pracę, z wyjątkiem utworów naukowych w postaci
rozprawy doktorskiej oraz publikacji wymaganych do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie
stopnia doktora, do których, na mocy postanowień zawartych w łączącej Partnera z Doktorantem umowie o
pracę lub aneksie do umowy o pracę, pozostają przy Doktorancie. Doktorant jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować Partnera o dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, uzyskaniu odmian
roślin, stworzeniu utworu lub opracowaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w
szczególności know-how. Nabycie autorskich praw majątkowych następuje zgodnie z art. 12 - 14 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).
Doktorant udziela Partnerowi upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów
stanowiących Wiedzę Nabytą oraz zobowiązuje się do niewykonywania ich wobec Partnera w sposób, który
byłby dla niego ograniczeniem, z wyjątkiem planowanej do złożenia, a następnie złożonej rozprawy
doktorskiej, jeżeli ta rozprawa różni się od pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, lub
wdrożeniowej (tzn. jeżeli rozprawa sama nie jest taką pracą) oraz do utworów, które mają stanowić
publikacje wymagane do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie stopnia doktora – z
uwzględnieniem postanowień Umowy dotyczących poufności i zasad publikacji.
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3.

4.

5.

6.

7.

Jednostka nabywa prawa do Wiedzy Nabytej (w szczególności prawa do uzyskania: patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa do odmiany roślin;
autorskie prawa majątkowe do utworu, know-how), uzyskanej przez Promotora w trakcie realizacji przez
Doktoranta Projektu podczas wykonywania jego obowiązków umownych na podstawie łączącej Jednostkę z
Promotorem umowy o pracę albo innej umowy. Jednostka jest zobowiązana niezwłocznie poinformować
Partnera o dokonaniu wynalazku, wzorów, uzyskaniu odmian roślin, stworzeniu utworu, opracowaniu knowhow w takich przypadkach, po dokonaniu przez Promotora notyfikacji powstania Wiedzy Nabytej którą
Promotor zobowiązany jest przekazać Jednostce na podstawie art. 154 ust. 1 PSWiN. W przypadku, gdy
Partner zainteresowany jest nabyciem praw do tych wyników, składa, w terminie 2 miesięcy od uzyskania
od Jednostki informacji w tym przedmiocie, oświadczenie o zamiarze nabycia praw do tych wyników, a
Jednostka zobowiązuje się przenieść na Partnera te prawa, z wyjątkiem prawa do opublikowania wyników
badań, na wszystkich znanych w dacie zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, a także wytwarzanie ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) obrót egzemplarzem utworów, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy
utworów;
c) rozpowszechnianie utworów bez udostępniania ich egzemplarzy publiczności, w szczególności
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;
d) korzystanie z utworów w charakterze dóbr własności przemysłowej oraz uzyskiwanie na takie dobra
praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
z uwzględnieniem postanowień Umowy dotyczących poufności i zasad publikacji, na warunkach rynkowych,
w zamian za wynagrodzenie określone w odrębnej umowie. Strony ustalają, że przeniesienie praw nastąpi
za kwotę należną Jednostce odpowiadającą wartości rynkowej tych praw.
W przypadku niewdrożenia wyników prac promotora w terminie 5 lat od zakończenia Kształcenia, Jednostka
będzie uprawniona do pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Partnera do zawarcia umowy
przenoszącej prawa do tych części Wiedzy Nabytej na Jednostkę, wskazując w wezwaniu termin i czas
zawarcia umowy przenoszącej te prawa. Wynagrodzenie będzie równe wynagrodzeniu, które Partner
zobowiązany był uiścić za przeniesienie na niego tych praw, powiększone o stopę inflacji i zostanie zapłacone
w dniu zawarcia umowy przenoszącej te prawa, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera, chyba, że
na dzień przeniesienia praw na Jednostkę, rynkowa wartość tych praw będzie niższa, wówczas
wynagrodzenie równe będzie wartości rynkowej tych praw.
W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że zasady wskazane w ust. 3 dotyczyć będą także wyników
Projektu stworzonych przez Doktoranta w wykonaniu innych obowiązków niż wynikających z umowy o pracę
zawartej z Partnerem, w tym w wyniku prowadzenia zajęć dydaktycznych w Jednostce, albo wyłącznie z
pomocą infrastruktury badawczej Jednostki, której utrzymanie finansowane jest przez Ministra, chyba że
zapisy Umowy o Dofinansowanie stanowią inaczej.
Do wszelkich kwestii nabycia praw do własności intelektualnej stworzonej przez Doktoranta w ramach
udziału w innym programie badawczym niż Projekt lub ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych itp. poza Partnerem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa dotyczące nabycia praw
własności intelektualnej oraz przepisy Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w AGH lub adekwatnych przepisów
obowiązujących w danym czasie w Jednostce, a także postanowienia umów dotyczących tego programu
badawczego, grantu itp.
Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do udziałów w wynikach, do których współuprawnieni są Partner i
Jednostka. W przypadku uznania między Partnerem a Jednostką, że Wiedza Nabyta została opracowana
wspólnie, Strony przewidują zawarcie umowy o wspólności prawa, w której uregulują w szczególności zasady
korzystania z Wiedzy Nabytej, jej ochrony, zasady podziału korzyści.

§ 10.
1.

[Poufność i zasady publikacji]

Strony akceptują, że jednym z najważniejszych celów współpracy jest umożliwienie Doktorantowi uzyskania
stopnia naukowego doktora, z ograniczeniem wynikającym z konieczności zachowania Wiedzy
Dotychczasowej w poufności, nieujawniania Wiedzy Nabytej stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli
nie ma możliwości uzyskania na nią prawa własności przemysłowej, a jest możliwość uzyskania stopnia
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

doktora bez jej ujawniania), nieujawniania Wiedzy Nabytej w sposób szkodzący możliwości uzyskania
ochrony, w tym w szczególności niweczący zdolność patentową wynalazku (ów) stanowiącego (ych) element
Wiedzy Nabytej. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania stopnia doktora bez ujawniania niweczącego możliwość
uzyskania ochrony Wiedzy Nabytej, Strony wyrażają zgodę na możliwość opóźnienia na żądanie Partnera
obrony rozprawy doktorskiej lub opublikowania rozprawy lub publikacji wymaganej do przeprowadzenia
procedury w sprawie o nadanie stopnia doktora do czasu zabezpieczenia uzyskania praw własności
przemysłowej, jednakże nie dłużej niż o 3 miesiące.
Wszelkie publikacje Doktoranta wykorzystujące Wiedzę Nabytą lub Wiedzę Dotychczasową Partnera
powinny zostać wcześniej przedłożone Partnerowi do akceptacji. Doktorant jest uprawniony do dokonania
publikacji po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Partnera.
Strona otrzymująca Wiedzę Dotychczasową albo poufną Wiedzę Nabytą innej Strony (Informacje Poufne),
zobowiązana jest do jej zachowania w poufności przez czas trwania współpracy oraz okres 5 (pięciu) lat od
zakończenia współpracy, z zastrzeżeniem przeciwnych postanowień Umowy. Dla celów niniejszej Umowy do
Informacji Poufnych Strony zaliczają materiały, próbki, substancje, związki chemiczne, ich struktury, dane
techniczne i dane innego rodzaju, plany biznesowe, strategie, produkty, procesy, specyfikacje, techniki,
procedury, badania, osiągnięcia, wszelką własność intelektualną, odkrycia, tajemnice handlowe, know-how,
wszelkie wyniki badań, odkrycia, technologie, metody, procesy, analizy, zestawienia, opracowania, notatki i
inne dokumenty zawierające takie informacje lub oparte na takich informacjach, przy czym każda z tych
informacji przy przekazaniu Stronie otrzymującej powinna być każdorazowo oznaczona jako poufna.
Strona otrzymująca wykorzysta Informacje Poufne tylko w celu, w jakim zostały one ujawnione przez Stronę
ujawniającą.
Strona otrzymująca zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania w celu zabezpieczenia poufności
Informacji Poufnych oraz zapobieżenia udostępnienia Informacji Poufnych do publicznej wiadomości oraz
osobom nieupoważnionym oraz zobowiązuje się przekazywać Informacje Poufne drugiej Strony wyłącznie
osobom dla których znajomość danych Informacji Poufnych jest niezbędna do prawidłowego wykonania
Projektu, które zobowiązane są do ich zachowania w poufności.
Postanowienia Umowy dotyczące obowiązku zachowania poufności nie znajdują zastosowania do Informacji
Poufnych, w zakresie, w jakim Strona otrzymująca udowodni, że informacje te:
a) znała przed ich ujawnieniem przez Stronę ujawniającą, o ile wyraźnie nie została poinformowana przy
ich uzyskaniu, że powinny być zachowane w poufności,
b) stały się publicznie znane bez naruszenia niniejszej Umowy,
c) zostały przekazane jej przez osobę trzecią zgodnie z prawem i bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań,
d) zostały ujawnione za uprzednią, pisemną zgodą Strony ujawniającej,
e) zostały ujawnione zgodnie z wymogami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie
orzeczenia sądowego lub decyzji właściwych organów administracji publicznej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 e) powyżej Strona otrzymująca ma obowiązek niezwłocznego
przekazania Stronie ujawniającej - z rozsądnym wyprzedzeniem - zawiadomienia o zaistniałym obowiązku
ujawnienia Informacji Poufnych (włączając przekazanie kopii stosownego wezwania lub nakazu), jak również
podjęcia wszelkich starań w celu zapobiegnięcia, ograniczenia lub zabezpieczenia poufności informacji,
których tyczy się żądanie.
Po napisaniu przez Doktoranta rozprawy doktorskiej Partner będzie zatwierdzał ostatecznie treść tej
rozprawy w terminie ustalonym z Promotorem i Doktorantem pod względem tego czy zawiera ona
informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, tajemnicę przedsiębiorstwa
lub pozostałe Informacje Poufne, a jeżeli użycie w rozprawie doktorskiej informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa lub pozostałych Informacji Poufnych jest niezbędne w rozprawie doktorskiej Partner i
Doktorant dokonają ustaleń zmierzających do minimalizacji zakresu użycia tych informacji w treści rozprawy
doktorskiej bądź ich generalizacji do stopnia, w którym nie stanowią Informacji Poufnych. Po usunięciu
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub pozostałych Informacji Poufnych Doktorant
przedkłada Partnerowi ponownie odpowiednio całość pracy do zatwierdzenia. Partner zatwierdza tę
rozprawę w uzgodnionym z Promotorem i Doktorantem terminie i może odmówić jej zatwierdzenia
wyłącznie w przypadku, gdy wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub
pozostałych Informacji Poufnych nastąpiło niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Doktoranta z Partnerem.
Zgoda Partnera jest każdorazowo wyrażana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W każdym
przypadku Partner zobowiązuje się do przekazania Doktorantowi informacji o zatwierdzeniu albo braku
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zatwierdzenia treści rozprawy w terminie uzgodnionym z promotorem i Doktorantem, nie krótszym jednak
niż 30 dni. Brak odpowiedzi Partnera w uzgodnionym z Promotorem i Doktorantem terminie uznaje się za
wyrażenie zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej w przedstawionej Partnerowi do akceptacji treści
lub opublikowania publikacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie stopnia
doktora. Zasady te stosuje się odpowiednio do ostatecznego zatwierdzania przez Partnera treści publikacji
niezbędnych do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie stopnia doktora. W każdym przypadku
rozprawa doktorska i publikacje niezbędne do przeprowadzenia procedury w sprawie o nadanie stopnia
doktora nie powinny zawierać informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
9. Strony przyjmują, iż w przypadku, gdy Doktorant użyje w rozprawie doktorskiej lub publikacji jakichkolwiek
informacji, które stanowią informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
bez poinformowania o tym Partnera i Jednostki, ponosi on pełną odpowiedzialność z tego tytułu i
zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody jaką Jednostka lub Partner mogą ponieść w wyniku
ujawnienia takich informacji.
10. Wszelkie wyniki badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji
Projektu, które nie powodują powstania dóbr niematerialnych mogących podlegać ochronie prawami
własności przemysłowej i które nie stanowią Informacji Poufnych, mogą być wykorzystywane,
rozpowszechniane np. poprzez publikacje lub nauczanie.
§ 11.
1.
2.

3.
4.

5.

Umowa została zawarta na okres realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2
Umowa może zostać rozwiązana przez Jednostkę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Jednostka nie zawarła w terminie wyznaczonym przez Ministra Umowy o Dofinansowanie;
2) Umowa o Dofinansowanie została rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta;
3) Partner zaprzestał prowadzenia działalności;
4) Doktorant zrezygnował z Kształcenia.
Partner jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku rozwiązania na jakiejkolwiek podstawie
stosunku pracy łączącego Doktoranta z Partnerem.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Umowa wygasa z chwilą złożenia przez Jednostkę oświadczenia
Partnerowi i Doktorantowi, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 w dniu wygaśnięcia umowy o pracę
łączącej Doktoranta z Partnerem. Do prawa do Wiedzy Nabytej oraz zachowania Informacji Poufnych w
poufności po wygaśnięciu Umowy zastosowanie mają postanowienia § 9 i § 10, które pozostają w mocy.
Każda ze Stron na dzień zawarcia niniejszej Umowy deklaruje wolę jej przedłużenia, jeżeli będzie to
niezbędne do uzyskania przez Doktoranta w ramach Kształcenia stopnia naukowego doktora. Przedłużenie
nie będzie dłuższe niż jeden rok.
§ 12.

1.

2.

3.
4.

5.

[Czas trwania Umowy]

[Postanowienia końcowe]

Strony Umowy zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności
przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO.
Na potrzeby realizacji Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie
nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych
osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Umowy. Jednostka
przetwarza dane osobowe Doktoranta zgodnie z informacją przekazaną Doktorantowi podczas rekrutacji do
Szkoły Doktorskiej AGH. Partner przetwarza dane osobowe zgodnie z informacją przekazaną Doktorantowi
przy zawarciu umowy o pracę.
Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione na inny podmiot bez zgody pozostałych
Stron.
Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej,
spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Jednostki.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
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6.
7.
8.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Umowa została sporządzana w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki stanowią integralną część Umowy.
Jednostka

Partner

Doktorant

………………………….

………………………….

………………………….

Załącznik nr 1
Opis Problemu
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