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Umowa
o przeniesieniu autorskich praw maj tkowych1
Nr L_/__/____/WETI/_____/BTT
Umowa zawarta w dniu ...............................2007

w Gda sku pomi dzy

Politechnik Gda sk , Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
z siedzib w ..... ..Gda sku, ul. Narutowicza 11/12,
reprezentowan przez
prof. dr hab. in . Henryka Krawczyka
– Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI),
działaj cego na podstawie pełnomocnictwa Rektora,
zwan w dalszej tre ci umowy ‘Uczelni ’.
a
Firm Sp. z o.o.,
z siedzib w ...................., ul. ....................., NIP ...........................
reprezentowan przez Prezesa Zarz du ..............................,
uprawnionego do reprezentowania Spółki,
zwan w dalszej tre ci umowy ‘Firm ’.
§1
1.

2.

Uczelnia o wiadcza, e jest wył cznym wła cicielem wyników pracy intelektualnej dotycz cej
.................................................................................................................................
zwanych w dalszej tre ci ‘Wynikami’.
Wyniki przedstawione s w postaci dokumentacji technicznej oraz zbiorów zapisanych elektronicznie
stanowi cej Zał cznik nr 1 do niniejszej umowy.
Twórcami wyników s :
Firma o wiadcza, e zapoznała si z wynikami, które uznaje za kompletne i u yteczne z punktu widzenia
zamierze Firmy.
§ 2 (Wariant A)

1.

Uczelnia odpłatnie przenosi na Firm autorskie prawa maj tkowe do wyników pracy intelektualnej
okre lonych w § 1, na wszystkich polach eksploatacji okre lonych w § 5 niniejszej umowy za
jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie netto w wysoko ci:
2XXXX, słownie dwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zł
[albo A’:
1.
Uczelnia za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie netto w wysoko ci:
2XXXX, słownie dwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zł
odpłatnie przekazuje Firmie okre lone w § 1 wyniki; i udost pnia ...., b d ce rezultatem pracy badawczej,
na licencji open-source BSD, pozwalaj cej na wł czenie go do kodu ródłowego oprogramowania ....).]
2.
3.

Strony o wiadczaj , e kwota powy sza ustalona została w na podstawie § 3 pkt. 6 i 8 ł cz cej je umowy
o realizacji studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego [dyplomowego] z dnia ............. .
Kwota ta, powi kszona ustawowo o VAT, winna by , nie pó niej ni po upływie 4 tygodni od daty
podpisania niniejszej umowy (wystawienia faktury), przesłana na Konto Politechniki Gda skiej:
Nr: PL 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 (Bank Zachodni WBK s.a.)
z dopiskiem: WETI/WiR/D-016979, Umowa Lx/mm/rrrr/WETI/__/BTT.
§ 2 (Wariant B)

1.
2.

3.

1

Uczelnia odpłatnie przekazuje wyniki Firmie na nast puj cych warunkach:
1.1. odpłatno nast powa b dzie po sprzeda y produktów wyprodukowanych na podstawie Wyników;
1.2. wysoko odpłatno ci netto wynosi b dzie .....15%.....warto ci sprzeda y.
Odpłatno powinna by realizowana raz na kwartał, poprzez przesłanie nale nej kwoty powi kszonej
ustawowo o VAT na Konto Politechniki Gda skiej:
Nr: PL 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 (Bank Zachodni WBK s.a.)
z dopiskiem: WETI/WiR/D-016979, Umowa Lx/mm/rrrr/WETI/__/BTT.
Po uzyskaniu wpłaty, o której jest mowa w pkt 1 i 2, Uczelnia – stosownie do ogólnych przepisów
finansowo-ksi gowych – wystawi Firmie faktur .

Odnosz cych si do wyników pracy intelektualnej osi gni tych przez Politechnik Gda sk .

2
4.
5.

Firma jest zobowi zana do udost pnienia Uczelni, na jej yczenie, dokumentacji finansowej stanowi cej
podstaw do rozlicze odpłatno ci, o której mowa w pkt 1.
Umowa zostaje zawarta na okres ...XX........ lat, po czym po upływie tego okresu, w przypadku
uzyskiwania zadawalaj cych rezultatów, mo e by przedłu ona na dalszy okres, na warunkach
okre lonych w tej umowie.
§3

Strony ustalaj , e Uczelnia nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne wady techniczne i prawne
produktów, projektów lub usług uzyskanych lub skonstruowanych w wyniku zastosowania Wyników.
§4
1.
2.

Uczelnia udziela Firmie wył cznego – niewył cznego upowa nienia do korzystania z wyników.
Upowa nienie, o którym mowa w pkt. 1 nie ogranicza Uczelni do korzystania z wyników w swoich
pracach naukowych i dydaktycznych.

[lub
2. Wyniki oraz wszystkie narz dzia stosowane podczas realizacji projektu (np. programy) oraz informacje
dotycz ce Firmy, jej klientów oraz wiedzy przemysłowej traktowane s jako poufne i jako takie nie mog
by wykorzystywane przez Uczelni w adnych pracach naukowych i dydaktycznych. ]

§5
[albo po prostu: Strony ustalaj , e Firma ma prawo do rozwijania wyników we własnym zakresie. albo]
1. Strony ustalaj , e przeniesienie autorskich praw maj tkowych do wyników pracy intelektualnej obejmuje
nast puj ce pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wyników – wytwarzanie wszelkimi technikami
egzemplarzy wyników, w tym technik drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego oraz
technik cyfrow ,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono wyniki – wprowadzanie
do obrotu, u yczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania wyników w sposób inny, ni okre lony w pkt. b) – publiczne
wykonanie (prezentacja), wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak e
publiczne udost pnianie wyników w taki sposób, by ka dy mógł mie do nich dost p w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,
d) rozwijanie wyników, wprowadzanie do nich zmian i poprawek, wykorzystywanie do wszelkich
innych projektów Firmy.
2. Uczelnia udziela niniejszym bezwarunkowej zgody na dokonywanie przez Firm zmian w wynikach oraz
zobowi zuje si do doprowadzenia do udzielenia takiej zgody przez twórców wyników pod rygorem utraty
prawa do wynagrodzenia okre lonego w § 2 niniejszej umowy.
§6
Przej cie wyników przez Firm odb dzie si protokolarnie, drog elektroniczn , listown .
§7
Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia umowy wymagaj
pisemnej pod rygorem niewa no ci.

formy

§8
W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie maj zastosowanie przepisy prawa polskiego:
kodeks cywilny,
ustawa – prawo własno ci przemysłowej,
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§9
Umowa niniejsza wraz ze wskazanymi w niej zał cznikami sporz dzona została w czterech jednobrzmi cych
egzemplarzach, po dwa dla ka dej ze stron, ka dy na prawach oryginału.

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