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Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność
naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Zakres przedmiotowy Umowy Konsorcjum

W przypadku realizacji Zadania Badawczego w ramach Konsorcjum, Wnioskodawca – Lider Konsorcjum
zobowiązany jest dołączyć do Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego kopię podpisanej Umowy
Konsorcjum, której treść powinna zawierać co najmniej następujące zapisy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)

Określenie stron umowy ze wskazaniem Lidera.
Przedmiot umowy (zawarcie konsorcjum w celu realizacji wspólnego Zadania Badawczego).
Okres trwania umowy.
Określenie praw i obowiązków członków Konsorcjum, w szczególności w zakresie przestrzegania
wytycznych Programu WIB i zapisów Umowy o finansowanie Zadania Badawczego.
Sposób komunikacji i współdziałania stron oraz zarządzania realizacją Zadania Badawczego.
Określenie zasad przepływów finansowych pomiędzy Członkami Konsorcjum.
Podział prac pomiędzy Członkami Konsorcjum.
Sposób korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej do realizacji Zadania Badawczego,
jak i realizacji innych wzajemnych zleceń.
Zobowiązanie Innych Jednostek do odpowiedzialności solidarnej z Jednostką Naukową za wszelkie
zobowiązania finansowe wynikające z Umowy o finansowanie.
Zobowiązanie Innych Jednostek do stosowania się wprost, a jeśli natura zobowiązania lub
okoliczności na to nie pozwalają, do stosowania się odpowiednio do obowiązków Jednostki Naukowej
wynikających z Ustawy oraz Umowy o finansowanie, w tym w szczególności w zakresie obowiązków
finansowych (rozliczanie), zatrudniania, rekrutacji etc.
Zobowiązanie Innych Jednostek do zakazu prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej
dotyczącej w sposób pośredni lub bezpośredni Zadania Badawczego, w ramach której dochodzi lub
może dojść do ujawnienia lub wykorzystania Własności Intelektualnej lub działalności, która (lub której
wynik) utrudnia lub uniemożliwia (lub rozsądnie oceniając utrudniałby lub uniemożliwiałby)
zapewnienie skutecznej ochrony lub Komercjalizacji Własności Intelektualnej.
Zobowiązanie Innych Jednostek do poddania się audytowi i/lub kontroli i wykonania zaleceń
pokontrolnych lub nadzorczych.
Oświadczenie stron Umowy Konsorcjum, że zapoznały się z Regulaminem zarządzania
i komercjalizacji, akceptują jego treść i zobowiązują się go stosować.
Zobowiązanie do zmiany Umowy Konsorcjum w przypadku wystąpienia Innej Jednostki z Umowy
Konsorcjum lub przystąpienia do niej Innej Jednostki właściwej dla nowego Członka espołu, jeśli ta
Inna Jednostka nie była dotychczas stroną Umowy Konsorcjum.
Zobowiązanie Jednostki Naukowej do cesji wszelkich praw i obowiązków z Umowy Konsorcjum na
inny podmiot w przypadku przyjęcia funkcji Lidera przez nową osobę, które skutkuje zmianą Jednostki
Naukowej (tj, jeżeli nowy Lider nie jest zatrudniony lub zaangażowany w podmiocie, który dotychczas
miał status Jednostki Naukowej w ramach Zadania Badawczego).
Oświadczenie wszystkich stron Umowy Konsorcjum, że gwarantują zapewnienie przestrzegania przez
Członków Zespołu Badawczego wszelkiej dokumentacji WIB, w tym w szczególności regulaminu
konkursu.
Następujące zapisy dotyczące praw do wyników prac Zespołu Badawczego / Własności Intelektualnej:
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a) oświadczenie wszystkich stron Umowy Konsorcjum, że zapewniają, że Minister stanie się
podmiotem wolnej od jakichkolwiek praw lub roszczeń osób trzecich, całości Własności
Intelektualnej wynikającej z pracy Zespołu Badawczego i uprawnień z nią związanych,
w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, oraz że zobowiązują się do zawarcia
stosownych postanowień, gwarantujących osiągnięcie tego celu, w umowach zawartych
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami nieposiadającymi osobowości
prawnej, w szczególności z członkami Zespołu Badawczego;
b) oświadczenie wszystkich stron Umowy Konsorcjum, że zapewniają, że zachowają w poufności
Wyniki prac Zespołów Badawczych, w tym Własność Intelektualną, jeżeli jej ujawnienie mogłoby
wyłączyć lub ograniczyć możliwość udzielenia optymalnej ochrony prawnej tej Własności
Intelektualnej, w szczególności jeżeli ujawnienie rozwiązania mogłoby zniweczyć przesłankę
nowości i uniemożliwić w ten sposób ochronę patentową Własności Intelektualnej lub zmniejszyć
wysokość wpływów z Komercjalizacji, oraz że zobowiązują się do zawarcia stosownych
postanowień, gwarantujących osiągnięcie tego celu, w umowach zawartych z osobami fizycznymi,
osobami

prawnymi

lub

innymi

jednostkami

nieposiadającymi

osobowości

prawnej,

w szczególności z członkami Zespołu Badawczego. Informacje poufne, o których mowa powyżej
będą ujawniane wewnętrznie przez Inne Jednostki tylko do wiadomości swoich pracowników,
wykonawców, doradców prawnych, finansowych, technicznych w zakresie w jakim ujawnienie
danej informacji poufnej jest niezbędne w związku z realizacją Zadania Badawczego, niniejszej
Umowy lub wykonywaniem obowiązków wobec Podmiotu Zarządzającego, oraz po zobowiązaniu
tych osób do zachowania ujawnionych informacji w poufności na warunkach odpowiadających
warunkom określonym w Umowie o finansowanie;
c) zobowiązanie Innych Jednostek do przeniesienia całości Własności Intelektualnej na Jednostkę
Naukową, w takim zakresie, aby Jednostka Naukowa mogła przenieść całość Własności
Intelektualnej, wolnej od jakichkolwiek praw lub roszczeń osób trzecich, na Ministra, w najszerszym
możliwym przez prawo zakresie. Umowa powinna wskazywać, że w razie wątpliwości uważa się,
że przeniesienie powinno nastąpić w najszerszym możliwym przepisami prawa zakresie,
z uwzględnieniem natury prawnej danego przedmiotu Własności Intelektualnej, w taki sposób, by
Minister uzyskał wszelkie możliwe prawa do Własności Intelektualnej, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, w szczególności na wszelkich możliwych przepisami prawa polach eksploatacji oraz
z prawem decydowania o utworach zależnych i wykonywaniem autorskich praw osobistych,
z zastrzeżeniem, że uprawnienie do wykonywania praw osobistych nie obejmuje praw wskazanych
w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
d) oświadczenie wszystkich stron Umowy Konsorcjum, że gwarantują przeniesienie przez Członków
Zespołu Badawczego Własności Intelektualnej na Jednostkę Naukową lub Inną Jednostkę
(w zależności od tego, gdzie Członek Zespołu Badawczego jest zatrudniony lub zaangażowany),
w taki sposób, aby ostatecznie Jednostka Naukowa mogła przenieść Własność Intelektualną na
Ministra, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie zarządzania i komercjalizacji oraz
wytycznych Podmiotu Zarządzającego (o ile zostaną wydane);
e) zobowiązanie stron Umowy Konsorcjum do wykonania wszystkich czynności faktycznych
i prawnych, które będą niezbędne do nabycia przez Ministra Własności Intelektualnej, na zasadach
i w zakresie określonym w Regulaminie zarządzania i komercjalizacji oraz wytycznych Podmiotu
Zarządzającego (o ile zostaną wydane);
f)

oświadczenie wszystkich stron Umowy Konsorcjum, że gwarantują zapewnienie przestrzegania
przez Członków Zespołu Badawczego zobowiązań Członków Zespołu Badawczego określonych
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w Regulaminie zarządzania i komercjalizacji, w tym w szczególności zobowiązania do współpracy
przy ubieganiu się o udzielenie ochrony Własności Intelektualnej lub Komercjalizacji Własności
Intelektualnej;
g) zobowiązanie stron Umowy Konsorcjum do współpracy z Podmiotem Zarządzającym oraz innymi
podmiotami wskazanymi przez Podmiot Zarządzający, w szczególności

z Ministrem,

w czynnościach, działaniach i postępowaniach zmierzających do:
−

uzyskania stosownej ochrony Własności Intelektualnej, w szczególności w zakresie
uzyskiwania praw wyłącznych, w szczególności w działaniach podejmowanych przed
odpowiednimi organami i urzędami administracji publicznej, w tym poprzez udzielanie
odpowiedzi na pytania dotyczące Własności Intelektualnej oraz udzielanie pomocy
w opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Własności Intelektualnej do
ochrony lub opracowywanie takiej dokumentacji;

−

dokonania Komercjalizacji Własności Intelektualnej, w tym w szczególności udzielania
odpowiedzi na pytania dotyczące Własności Intelektualnej, jak również uczestniczenia
w negocjacjach z podmiotami trzecimi zainteresowanymi uzyskaniem praw do Własności
Intelektualnej;

Przez cały okres realizacji Zadania Badawczego oraz co najmniej przez okres, w których prawa te
będą przysługiwały Ministrowi.
h) zobowiązanie stron Umowy Konsorcjum, że w przypadku korzystania z usług zewnętrznych
i podwykonawców, Strona korzystająca z takich usług lub podwykonawców zapewnia nabycie
przez siebie całości wszelkich praw własności intelektualnej, jakie mogą powstać w związku z tym,
tak aby następnie prawa te mógł nabyć Minister;
i)

oświadczenie stron Umowy Konsorcjum o zobowiązaniu do przeniesienia Własności Intelektualnej
na Ministra na każde żądanie Podmiotu Zarządzającego lub Ministra, co nie uchybia ogólnym
regułom przenoszenia Własności Intelektualnej przez Jednostkę Naukową;

j)

oświadczenie stron Umowy Konsorcjum o zobowiązaniu do współpracy z Jednostką Naukową
w zakresie składania / przez Jednostkę Naukową Karty Własności Intelektualnej;

k) Jeżeli przewidziano Background IP w Zadaniu Badawczym: określenie zasad korzystania
i udostępniania praw do Background IP niezbędnego do realizacji Zadania Badawczego
i późniejszej Komercjalizacji Własności Intelektualnej, tak aby Jednostka Naukowa mogła udzielić
upoważnienia do korzystania z Background IP w zakresie i na zasadach wskazanych
w Regulaminie zarządzania i komercjalizacji;
l)

określenie zasad przekazywania przez Jednostkę Naukową Środków z Komercjalizacji
przysługujących Innym Jednostkom oraz Twórcom.

Podmiot Zarządzający dopuszcza możliwość ujęcia w Umowie Konsorcjum również innych zapisów, ponad
wyżej określony minimalny zakres.
Sporządzając Umowę Konsorcjum, podmioty powinny kierować postanowieniami niniejszego dokumentu oraz
zapisami zawartymi we wzorze Umowy o finansowanie, regulaminie konkursu WIB, jak i obowiązującymi
przepisami prawa oraz dobrymi praktykami Lidera i pozostałych Członków Konsorcjum przy realizacji
projektów badawczych w podobnej formule.
Postanowienia Umowy Konsorcjum nie mogą być sprzeczne i muszą uwzględniać postanowienia zawarte we
wzorze Umowy o finansowanie. Jednostka Naukowa zobowiązuje się poinformować Inne Jednostki oraz
Członków Zespołu o treści zapisów wzoru Umowy o finansowanie oraz zapewnić pełną praktyczną
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skuteczność jej postanowień w odniesieniu do Innych Jednostek oraz Członków Zespołu, w szczególności
poprzez zapisy Umowy Konsorcjum. Jednostka Naukowa zobowiązuje się zapewnić i ponosi pełną,
bezwzględną odpowiedzialność, bez względu na winę i jej stopień, którą wyraźnie na siebie przyjmuje, by Inne
Jednostki oraz Członkowie Zespołu stosowali się wprost, a jeśli natura stosunku prawnego lub okoliczności się
temu sprzeciwiają, odpowiednio do zobowiązań Jednostki Naukowej względem Podmiotu Zarządzającego.
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