
UMOWA 

w sprawie korzystania z dóbr intelektualnych oraz o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych powstałych w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej wykonywanej w Instytucie 

Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

 

umowa zawarta w dniu …………. w Krakowie pomiędzy: 

Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Smętna 12, 31- 343 Kraków, NIP: 675-000-18-28, REGON 000325943, 

reprezentowanym przez ………………………………..- Dyrektor Instytutu,  

zwanym dalej „ Instytutem”  

a 

Panią/ Panem…………………………………..zamieszkałym.……………………………….legitymującym się 

dowodem osobistym nr …………………………………………, 

zwanym „Doktorantem” 

§1 

 

Zastosowane w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

1) „dobra intelektualne” lub „wyniki”- wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, 

znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin, know-how, utwory 

prawa autorskiego (w tym utwory naukowe, utwory dydaktyczne, programy 

komputerowe), przedmioty praw pokrewnych, bazy danych (stanowiące utwory,                      

a także bazy danych chronione prawem sui generis), projekty racjonalizatorskie, a także 

inne formy wyrażenia w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej,                 

w szczególności materiały e-learningowe, dzienniki prac badawczych, metody badań, 

przewodniki do ćwiczeń, modele, prezentacje multimedialne, itp., a także „wyniki” 

zdefiniowane w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych w Instytucie w Krakowie 

2) „Doktorant” - uczestnik studiów doktoranckich lub doktorant Szkoły Doktorskiej. 

3) „autorskie prawa osobiste” - chronią nieograniczoną w czasie i niepodległą zrzeczeniu 

się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 

a) autorstwa utworu, 

b) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania 

go  anonimowo, 

c) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 

d) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 



e) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.       

o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Prawo autorskie, tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 

1231), 

4) „autorskie prawa majątkowe” - to uprawnienie o charakterze majątkowym, jest 

prawem bezwzględnym; stanowią wyłączne prawo do korzystania z utworu                                         

i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia                          

za korzystanie z utworu (art. 16 ustawy - Prawo autorskie). 

 

§2 

 

Strony zgodnie oświadczają, że w jednostce organizacyjnej: Instytucie pod kierunkiem 

……………………………………………….., zwanym dalej „Promotorem”, przygotowywana jest 

rozprawa doktorska,  zwana dalej „Rozprawą” oraz powstają inne utwory i wyniki 

badań naukowych w trakcie kształcenia Doktoranta (dalej: „wyniki” lub „dobra 

intelektualne”). 

 

§3 

 

1. Rozprawa zostanie wykonana przy wsparciu finansowym/materiałowym/ 

organizacyjnym  z wykorzystaniem aparatury z Instytutu. 

2. Doktorant oświadcza, że Rozprawa zostanie wykonana samodzielnie,                                                  

z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich i gwarantuje, że wyniki Rozprawy nie 

są obciążone żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich.  

3. Doktorant oświadcza, że będą mu przysługiwać wyłączne prawa majątkowe i osobiste 

do Rozprawy.  

4. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych w Instytucie. 

 

§4 

 

1. Doktorant każdorazowo od daty ustalenia przenosi nieodpłatnie na Instytut autorskie 

prawa majątkowe do: 

- Rozprawy,  

- wszelkich wyników badań naukowych i dóbr intelektualnych powstałych  w trakcie 

kształcenia w Instytucie w ramach Szkoły Doktorskiej/studiów doktoranckich, 

niewykorzystanych w samej Rozprawie na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką,  

b) wprowadzenie do obrotu egzemplarzy,  



c) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnienie w sieciach 

komputerowych,  

d) udostępnianie egzemplarzy osobom trzecim. 

2. Bez pozwolenia Instytutu Doktorant nie może ujawnić ani udostępnić powstałych                     

w ramach kształcenia w Instytucie w ramach Szkoły Doktorskiej/studiów doktoranckich 

dóbr intelektualnych i wyników osobom trzecim oraz nie może z nich korzystać                          

w sposób komercyjny we własnym zakresie.  

3. W przypadku, gdy Rozprawa stanowi samodzielną i wyodrębnioną część pracy 

zbiorowej, Doktorant przedkłada Promotorowi/m oświadczenia wszystkich jej 

współautorów określające indywidulany wkład każdego z nich. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje jednocześnie przeniesienie                         

na Instytut własności egzemplarza Rozprawy.  

 

§5 

 

1. Doktorantowi przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do powstałych dóbr 

intelektualnych, w tym do Rozprawy.  

2. Doktorant przenosi na Instytut prawo do wykonywania zależnych autorskich praw 

majątkowych do powstałych dóbr intelektualnych.  

 

§6 

 

W razie uzyskania przez Instytut przychodów z tytułu wyników Doktoranta oraz 

rozporządzania nimi, Doktorant ma prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych                      

w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej oraz zasadach komercjalizacji wyników naukowych i prac 

rozwojowych w Instytucie. 

 

§7 

 

1. Doktorant zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, 

uzyskanych podczas kształcenia w Instytucie, w tym informacji niezbędnych                         

do zabezpieczenia interesów Instytutu związanych z prawami, o których mowa                                

w niniejszej umowie.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Regulaminu, a w sprawach tam nieuregulowanych odpowiednio przepisy: 

a) Ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r.- O prawie autorskim i prawach pokrewnych                                 

(tj. Dz.U. z 2019 r. Nr 90, poz. 1231 ze zm.), 

b) Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej ( tj. Dz. U. z 2017 

r. poz. 776 z zm.), 



c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 

ze zm.)  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

 

………………………………………………………                     …………………………………………………………………. 
                (Doktorant)                                                      (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 
                                                                                                    Polskiej Akademii Nauk ) 


