

UMOWA O WSPÓŁPRACY, PRZENIESIENIU PRAW DO KNOW-HOW, AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORÓW, PRAW DO UZYSKANIA PATENTU, PATENTU, PRAW Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO, PRAW OCHRONNYCH NA WZÓR UŻYTKOWY Niepotrzebne skreślić - w zależności od kategorii praw własności intelektualnej objętych umową.

zawarta w dniu … r. w Warszawie pomiędzy:
…
oraz
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a, reprezentowanym przez Leszka Grabarczyka - Zastępcę Dyrektora Centrum, zwanym dalej: „Centrum”.

Zważywszy, że:
	… posiada prawa do know-how, autorskie prawa majątkowe do utworów, prawa do uzyskania patentu, patenty, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na wzór użytkowy, Niepotrzebne skreślić - w zależności od kategorii praw własności intelektualnej objętych umową. dotyczące ….

	Misją Centrum jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspieranie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową.
	Centrum dysponuje kwotą określoną w § 8 pkt 1 oraz posiada wszelkie możliwości formalnoprawne do realizacji zobowiązań zawartych w § 11 Umowy.
	… oraz Centrum pragną nawiązać współpracę w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych … i transferu ich do gospodarki.

Strony Umowy postanowiły, co następuje:

§ 1
Przedmiot Umowy i podstawa prawna

	Przedmiotem Umowy jest: W ust. 1 pkt. 1)-8) należy zostawić tylko te ust. które mają zastosowanie w kontekście kategorii praw własności intelektualnej objętych umową (po ewentualnych korektach należy sprawdzić odwołania w całej umowie).

	przeniesienie przez … na Centrum 1/5 Cześć praw którą przejmuje Centrum wskazana w niniejszych Istotnych Postanowieniach Umowy ma charakter przykładowy. Rzeczywista wysokość praw przejętych przez Centrum będzie zależeć od wartości wkładu Centrum, i może różnić od wartości wskazanej w IPU. (słownie: jednej piątej) praw do posiadanych przez … rozwiązań i koncepcji … (dalej: „Know-how”), wskazanych w § 2 Umowy, których dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do Umowy, na warunkach określonych w § 2 i § 8 Umowy;
	przeniesienie przez … na Centrum 1/5 (słownie: jednej piątej) autorskich praw majątkowych do posiadanych przez … utworów (dalej: „utwory”), wskazanych w § 3 Umowy, które stanowią załącznik nr 3 do Umowy, na warunkach określonych w § 3 i § 9 Umowy;

	przeniesienie przez … na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jednej piątej) praw do uzyskania patentu na wynalazki określone w § 4 Umowy, objętych zgłoszeniami patentowymi, których odpisy wraz z opisem wynalazku, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami stanowią załącznik nr 4 do Umowy, na warunkach określonych w § 4 i § 8 Umowy;
	przeniesienie przez … na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jednej piątej) patentów na wynalazki określone w § 5 Umowy, których odpisy dokumentów patentowych stanowią załącznik nr 5 do Umowy, na warunkach określonych w § 5 i § 8 Umowy;



	przeniesienie przez … na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jednej piątej) praw z rejestracji wzorów przemysłowych określonych w § 6 Umowy, których odpisy świadectw rejestracji wraz z opisem ochronnym wzoru przemysłowego stanowią załącznik nr 6 do Umowy, na warunkach określonych w § 6 i § 8 Umowy;
	przeniesienie przez … na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jednej piątej) praw ochronnych na wzory użytkowe określonych w § 7 Umowy, których odpisy świadectw ochronnych wraz z opisem ochronnym wzoru użytkowego stanowią załącznik nr 7 do Umowy, na warunkach określonych w § 7 i § 8 Umowy;
	nawiązanie współpracy pomiędzy Centrum a …, obejmującej wspieranie komercjalizacji osiągniętych wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz pomoc w ich transferze do gospodarki na zasadach określonych w Umowie.

	… oświadcza, że prawa wskazane w ust. 1 stanowią całość praw własności intelektualnej (dalej „Prawa własności intelektualnej”) posiadanych przez … na dzień zawarcia Umowy.

Podstawą prawną Umowy jest art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2011 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200) oraz art. 3531 kodeksu cywilnego.


§ 2 §2-6 należy zmodyfikować w celu dopasowania ich do rodzajów praw własności intelektualnej wymienionych w §1 ust. 1 (tzn. ewentualnie usunąć niektóre z tych §). Po wprowadzeniu zmian w ww. § należy sprawdzić ponownie odwołania w całej umowie.
Przeniesienie praw do Know-how

	… przenosi na Centrum 1/5 (słownie: jedną piątą) praw do Know-how, którego dokumentacja w stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

	Jeżeli przeniesienie 1/5 praw do Know-how w zakresie określonym w Umowie wymagać będzie podjęcia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych przez … lub Centrum, … lub Centrum zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia tych czynności. 
	Centrum nie przysługuje prawo korzystania z Know-how. … zachowuje pełne prawo użytkowania Know-how bez ponoszenia żadnych opłat na rzecz Centrum, za wyjątkiem przepływów finansowych generowanych na podstawie § 13.
	Centrum przysługuje prawo przeniesienia na inny podmiot nabytej części praw do Know-how wskazanej w ust. 1 bez zgody …, pod warunkiem, że 

	… nie skorzysta z prawa odkupu w terminie sześciomiesięcznym od dnia poinformowania przez Centrum o zamiarze i istotnych warunkach przeniesienia praw na osoby trzecie oraz
	Nabywca praw zobowiąże się wobec … do przestrzegania postanowień Umowy.

	W przypadku skorzystania przez … z prawa odkupu, o którym mowa w ust. 4, odkup będzie odbywał się na następujących zasadach. Prawo odkupu nabytej przez Centrum części praw do Know-how zostanie wykonane za cenę stanowiącą różnicę wartości Know-how określonej w trakcie audytu o którym mowa w § 14, i sumy środków przekazanych Centrum przez … z tytułu § 13 (w części równej stosunkowi wartości praw do Know-how, do całości praw wycenionych na podstawie § 14), powiększoną o odsetki od środków przekazanych przez Centrum, liczonych według stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych od daty otrzymania do daty zwrotu poszczególnych kwot, przy czym kwoty przekazane Centrum przez … odlicza się od środków najwcześniej przekazanych ….
	W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez … na przeniesienie posiadanej części praw do Know-how przez Centrum, o którym mowa w ust. 4, sześciomiesięczny termin nie obowiązuje.
	Przeniesienie praw dotyczy Know-how w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia.
	Zbycie, obciążenie lub przeniesienie powyżej …% W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy …. jest wyłącznym właścicielem prawa będącego przedmiotem umowy. W innym przypadku niniejszy procent ulegnie weryfikacji. praw do Know-how, o których mowa w ust. 1, a należących do … wymaga zgody Centrum. Zawiadomienie o ww. czynnościach, wraz z prośbą o zgodę na wykonanie czynności, … dostarcza do Centrum nie później niż 14 dni przed datą transakcji. W przypadku niewyrażenia przez Centrum pisemnej zgody w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, … może skorzystać z prawa odkupu na zasadach określonych w ust. 5. Brak odpowiedzi Centrum w terminie wskazanym powyżej oznacza zgodę Centrum na dokonanie transakcji.


§ 3
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów

	… przenosi na Centrum 1/5 (słownie: jedną piątą) autorskich praw majątkowych do Utworów, stanowiących załącznik nr 3 do Umowy, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w szczególności:

	utrwalania Utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

	zwielokrotniania Utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
	w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzania do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie, udzielenie licencji;
	nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych,;
	wprowadzenia Utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną; 
	publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkich pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni;



	w zakresie rozpowszechniania Utworów i jego egzemplarzy w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w tym w sklepach internetowych i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
	wykorzystywania Utworów w całości lub we fragmentach, w tym w  ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami, uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy); 
	eksploatacja w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii;
	wykorzystywanie Utworów w całości lub w dowolnych częściach w charakterze znaku firmowego służącego do oznaczenia przedsiębiorstwa, w tym umieszczanie go w szczególności na papierze firmowym, drukach, etykietach, materiałach reklamowych, prospektach, plakatach i informatorach;
	każde inne formy korzystania i rozpowszechniania;
	… przenosi na Centrum wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów, w tym również wyrażania zgody na ich sporządzanie, o ile taka zgoda jest konieczna.

	Jeżeli przeniesienie 1/5 autorskich praw majątkowych do Utworów w zakresie określonym w Umowie wymagać będzie podjęcia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych przez … lub Centrum, … lub Centrum zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia tych czynności.



	Centrum nie przysługuje prawo korzystania z Utworów. … zachowuje pełne prawo użytkowania Utworów bez ponoszenia żadnych opłat na rzecz Centrum, za wyjątkiem przepływów finansowych generowanych na podstawie § 13.
	Centrum przysługuje prawo przeniesienia na inny podmiot nabytej części autorskich praw majątkowych do Utworów wskazanych w ust. 1 bez zgody …, pod warunkiem, że 

	… nie skorzysta z prawa odkupu w terminie sześciomiesięcznym od dnia poinformowania przez Centrum o zamiarze i istotnych warunkach przeniesienia praw na osoby trzecie; oraz

	Nabywca praw zobowiąże się wobec … do przestrzegania postanowień Umowy.

	W przypadku skorzystania przez … z prawa odkupu, o którym mowa w ust. 4, odkup będzie odbywał się na następujących zasadach. Prawo odkupu nabytej przez Centrum części autorskich praw majątkowych do Utworów zostanie wykonane za cenę stanowiącą różnicę wartości Utworów określonej w trakcie audytu o którym mowa w § 14, i sumy środków przekazanych Centrum przez … z tytułu § 13 (w części równej stosunkowi wartości autorskich praw majątkowych do Utworów, do całości praw wycenionych na podstawie § 14), powiększoną o odsetki od środków przekazanych przez Centrum, liczonych według stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych od daty otrzymania do daty zwrotu poszczególnych kwot, przy czym kwoty przekazane Centrum przez … odlicza się od środków najwcześniej przekazanych ….
	W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez … na przeniesienie posiadanej części autorskich praw majątkowych do Utworów przez Centrum, o którym mowa w ust. 4, sześciomiesięczny termin nie obowiązuje.



	Zbycie, obciążenie lub przeniesienie powyżej …% autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w ust. 1, a należących do … wymaga zgody Centrum. Zawiadomienie o ww. czynnościach, wraz z prośbą o zgodę na wykonanie czynności, … dostarcza do Centrum nie później niż 14 dni przed datą transakcji. W przypadku niewyrażenia przez Centrum pisemnej zgody w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, … może skorzystać z prawa odkupu na zasadach określonych w ust. 5. Brak odpowiedzi Centrum w terminie wskazanym powyżej oznacza zgodę Centrum na dokonanie transakcji.
	Centrum przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo do informowania o nabytych autorskich praw majątkowych do Utworów w ramach promocji działalności Centrum, w szczególności na potrzeby prezentacji, strony internetowej, ofert, broszur, udziałów w wystawach, konferencjach, konkursach, pokazach i innych imprezach tego typu.

§ 4
Przeniesienie praw do uzyskania patentu

	… przenosi na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jedną piątą) praw do uzyskania patentu na wynalazki, objęte zgłoszeniami patentowymi których odpisy wraz z opisami wynalazków, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami zawiera załącznik numer 4 do Umowy.

	… zachowuje pełne prawo użytkowania rozwiązań chronionych zgłoszeniami patentowymi bez ponoszenia żadnych opłat na rzecz Centrum, za wyjątkiem przepływów finansowych generowanych na podstawie § 13.
	… oświadcza, że wszystkie opłaty z tytułu zgłoszeń patentowych, o których mowa w ust. 1, do dnia zawarcia Umowy, zostały uiszczone w pełnej wysokości, w przewidzianych prawem terminach.



	Jeżeli przeniesienie 1/5 praw do uzyskania patentu w zakresie określonym w Umowie wymagać będzie poniesienia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych przez … lub Centrum, w szczególności przeniesienia 1/5 praw własności uzyskanych patentów, … lub Centrum zobowiązują się podjąć niezwłocznie takie czynności.
	Centrum przysługuje prawo przeniesienia na inny podmiot nabytej części praw do uzyskania patentu wskazanej w ust. 1 bez zgody …, pod warunkiem, że 

	… nie skorzysta z prawa odkupu w terminie sześciomiesięcznym od dnia poinformowania przez Centrum o zamiarze i istotnych warunkach przeniesienia praw na osoby trzecie oraz
	Nabywca praw zobowiąże się wobec … do przestrzegania postanowień Umowy.

	W przypadku skorzystania przez … z prawa odkupu, o którym mowa w ust. 4, odkup będzie odbywał się na następujących zasadach. Prawo odkupu nabytej przez Centrum części praw do uzyskania patentu zostanie wykonane za cenę stanowiącą różnicę wartości praw do uzyskania patentu określonej w trakcie audytu o którym mowa w § 14, i sumy środków przekazanych Centrum przez … z tytułu § 13 (w części równej stosunkowi wartości praw do patentu, do całości praw wycenionych na podstawie § 14), powiększoną o odsetki od środków przekazanych przez Centrum, liczonych według stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych od daty otrzymania do daty zwrotu poszczególnych kwot, przy czym kwoty przekazane Centrum przez … odlicza się od środków najwcześniej przekazanych ….


	W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez … na przeniesienie posiadanej części praw do patentu przez Centrum, o którym mowa w ust. 5, sześciomiesięczny termin nie obowiązuje.



	Przeniesienie praw dotyczy praw do patentu w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia.
	Zbycie, obciążenie lub przeniesienie powyżej …% praw do patentu, o których mowa w ust. 1, a należących do  … wymaga zgody Centrum. Zawiadomienie o ww. czynnościach, wraz z prośbą o zgodę na wykonanie czynności, … dostarcza do Centrum nie później niż 14 dni przed datą transakcji. W przypadku niewyrażenia przez Centrum pisemnej zgody w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, … może skorzystać z prawa odkupu na zasadach określonych w ust. 6 Brak odpowiedzi Centrum w terminie wskazanym powyżej oznacza zgodę Centrum na dokonanie transakcji.
	Centrum przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo do informowania o nabytych prawach do uzyskania patentu w ramach promocji działalności Centrum, w szczególności na potrzeby prezentacji, strony internetowej, ofert, broszur, udziałów w wystawach, konferencjach, konkursach, pokazach i innych imprezach tego typu.
	… zobowiązuje się do:

	uczestnictwa w postępowaniu zgłoszeniowym, w szczególności poprzez udział w rozprawach przed organami orzekającymi przy poszczególnych urzędach patentowych w sprawach dotyczących praw do uzyskania patentu;

	przekazywania Centrum wszelkich informacji i materiałów dotyczących uzyskania ochrony patentowej na rozwiązania analogiczne lub pochodne w wybranych krajach świata;



	odpowiednich zgłoszeń w urzędzie patentowym lub innym właściwym organie odpowiadającym za ochronę patentową poza granicami Polski w przewidzianym przepisami prawa terminie zachowującym prawo pierwszeństwa, w imieniu i na rzecz wszystkich współuprawnionych w celu uzyskania przez nich prawa wyłącznego na określonym terytorium.


§ 5
Przeniesienie patentów

	… przenosi na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jedną piątą) patentów, których odpisy dokumentów patentowych wraz z opisem patentowym, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami, wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera załącznik nr 5 do Umowy.

	… zachowuje pełne prawo użytkowania rozwiązań chronionych patentami bez ponoszenia żadnych opłat na rzecz Centrum, za wyjątkiem przepływów finansowych generowanych na podstawie § 13.
	Jeżeli przeniesienie 1/5 patentów w zakresie określonym w Umowie wymagać będzie poniesienia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych przez … lub Centrum, … lub Centrum zobowiązują się podjąć niezwłocznie takie czynności.
	…. oświadcza, że wszystkie opłaty okresowe z tytułu udzielenia ochrony patentowej na wynalazki, o których mowa w ust. 1, do dnia zawarcia Umowy zostały uiszczone w pełnej wysokości, w przewidzianych prawem terminach. …. zobowiązuje się do dokonywania opłat okresowych w terminach prawem przewidzianych.
	Centrum przysługuje prawo przeniesienia na inny podmiot nabytej części patentów wskazanej w ust. 1 bez zgody …, pod warunkiem, że:



	… nie skorzysta z prawa odkupu w terminie sześciomiesięcznym od dnia poinformowania przez Centrum o zamiarze i istotnych warunkach przeniesienia praw na osoby trzecie oraz

	Nabywca praw zobowiąże się wobec … do przestrzegania postanowień Umowy.

	W przypadku skorzystania przez … z prawa odkupu, o którym mowa w ust. 4, odkup będzie odbywał się na następujących zasadach. Prawo odkupu nabytej przez Centrum części patentów zostanie wykonane za cenę stanowiącą różnicę wartości patentów określonej w trakcie audytu o którym mowa w § 14, i sumy środków przekazanych Centrum przez … z tytułu § 13 (w części równej stosunkowi wartości patentów, do całości praw wycenionych na podstawie § 14), powiększoną o odsetki od środków przekazanych przez Centrum, liczonych według stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych od daty otrzymania do daty zwrotu poszczególnych kwot, przy czym kwoty przekazane Centrum przez … odlicza się od środków najwcześniej przekazanych ….
	W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez … na przeniesienie posiadanej części patentów przez Centrum, o którym mowa w ust. 4, sześciomiesięczny termin nie obowiązuje.
	Przeniesienie praw dotyczy patentów w stanie w jakim znajdują się one w dniu przeniesienia.
	Zbycie, obciążenie lub przeniesienie powyżej …% patentów, o których mowa w ust. 1,  należących do … wymaga zgody Centrum. Zawiadomienie o ww. czynnościach, wraz z prośbą o zgodę na wykonanie czynności, … dostarcza do Centrum nie później niż 14 dni przed datą transakcji. W przypadku niewyrażenia przez Centrum pisemnej zgody w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, … może skorzystać z prawa odkupu na zasadach określonych w ust. 5 Brak odpowiedzi Centrum w terminie wskazanym powyżej oznacza zgodę Centrum na dokonanie transakcji.

Centrum przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo do informowania o nabytych patentach w ramach promocji działalności Centrum, w szczególności na potrzeby prezentacji, strony internetowej, ofert, broszur, udziałów w wystawach, konferencjach, konkursach, pokazach i innych imprezach tego typu.
	….. zobowiązuje się do poinformowania Centrum o wszelkich naruszeniach patentów, o których mowa w ust. 1, a także o wszczętych postępowaniach mogących prowadzić do unieważnienia lub wygaśnięcia patentu.

§ 6
Przeniesienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych

	… przenosi na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jedną piątą) praw z rejestracji wzorów przemysłowych, których odpisy świadectw rejestracji wraz z opisem ochronnym wzoru przemysłowego zawiera załącznik nr 6 do Umowy.

	… zachowuje pełne prawo użytkowania rozwiązań chronionych prawami z rejestracji wzorów przemysłowych bez ponoszenia żadnych opłat na rzecz Centrum, za wyjątkiem przepływów finansowych generowanych na podstawie § 13.
	Jeżeli przeniesienie 1/5 praw z rejestracji wzorów przemysłowych w zakresie określonym w Umowie wymagać będzie poniesienia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych przez … lub Centrum, … lub Centrum zobowiązują się podjąć niezwłocznie takie czynności.
	…. oświadcza, że wszystkie opłaty okresowe z tytułu udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, o których mowa w ust. 1, do dnia zawarcia Umowy zostały uiszczone w pełnej wysokości, w przewidzianych prawem terminach. …. zobowiązuje się do dokonywania opłat okresowych w terminach prawem przewidzianych.



	Centrum przysługuje prawo przeniesienia na inny podmiot nabytej części praw z rejestracji wzorów przemysłowych wskazanej w ust. 1 bez zgody …, pod warunkiem, że:

	… nie skorzysta z prawa odkupu w terminie sześciomiesięcznym od dnia poinformowania przez Centrum o zamiarze i istotnych warunkach przeniesienia praw na osoby trzecie oraz

	Nabywca praw zobowiąże się wobec … do przestrzegania postanowień Umowy.

	W przypadku skorzystania przez … z prawa odkupu, o którym mowa w ust. 4, odkup będzie odbywał się na następujących zasadach. Prawo odkupu nabytej przez Centrum części praw z rejestracji wzorów przemysłowych zostanie wykonane za cenę stanowiącą różnicę wartości praw z rejestracji wzorów przemysłowych określonej w trakcie audytu o którym mowa w § 14, i sumy środków przekazanych Centrum przez … z tytułu § 13 (w części równej stosunkowi wartości praw z rejestracji wzorów przemysłowych, do całości praw wycenionych na podstawie §14), powiększoną o odsetki od środków przekazanych przez Centrum, liczonych według stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych od daty otrzymania do daty zwrotu poszczególnych kwot, przy czym kwoty przekazane Centrum przez … odlicza się od środków najwcześniej przekazanych ….


	W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez … na przeniesienie posiadanej części praw z rejestracji wzorów przemysłowych przez Centrum, o których mowa w ust. 5, sześciomiesięczny termin nie obowiązuje.
	Przeniesienie praw dotyczy praw z rejestracji wzorów przemysłowych w stanie w jakim znajdują się one w dniu przeniesienia.



	Zbycie, obciążenie lub przeniesienie powyżej …% praw z rejestracji wzorów przemysłowych, o których mowa w ust. 1, a  należących do … wymaga zgody Centrum. Zawiadomienie o ww. czynnościach, wraz z prośbą o zgodę na wykonanie czynności, … dostarcza do Centrum nie później niż 14 dni przed datą transakcji. W przypadku niewyrażenia przez Centrum pisemnej zgody w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, … może skorzystać z prawa odkupu na zasadach określonych w ust.  5. Brak odpowiedzi Centrum w terminie wskazanym powyżej oznacza zgodę Centrum na dokonanie transakcji.

Centrum przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo do informowania o nabytych prawach z rejestracji wzorów przemysłowych w ramach promocji działalności Centrum, w szczególności na potrzeby prezentacji, strony internetowej, ofert, broszur, udziałów w wystawach, konferencjach, konkursach, pokazach i innych imprezach tego typu.
	….. zobowiązuje się do poinformowania Centrum o wszelkich naruszeniach praw z rejestracji wzorów przemysłowych, o których mowa w ust. 1, a także o wszczętych postępowaniach mogących prowadzić do unieważnienia lub wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

§ 7
Przeniesienie praw ochronnych na wzory użytkowe

	… przenosi na rzecz Centrum 1/5 (słownie: jedną piątą) praw ochronnych na wzory użytkowe, których odpisy świadectw ochronnych wraz z opisem ochronnym wzoru użytkowego zawiera załącznik numer 7 do Umowy.

	… zachowuje pełne prawo użytkowania rozwiązań chronionych prawami ochronnymi na wzory użytkowe bez ponoszenia żadnych opłat na rzecz Centrum, za wyjątkiem przepływów finansowych generowanych na podstawie § 13.
	Jeżeli przeniesienie 1/5 praw ochronnych na wzory użytkowe w zakresie określonym w Umowie wymagać będzie poniesienia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych przez … lub Centrum, … lub Centrum zobowiązują się podjąć niezwłocznie takie czynności.
	…. oświadcza, że wszystkie opłaty okresowe z tytułu udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy, o którym mowa w ust. 1, do dnia zawarcia Umowy zostały uiszczone w pełnej wysokości, w przewidzianych prawem terminach. …. zobowiązuje się do dokonywania opłat okresowych w terminach prawem przewidzianych.
	Centrum przysługuje prawo przeniesienia na inny podmiot nabytej części praw ochronnych na wzory użytkowe wskazanej w ust. 1 bez zgody …, pod warunkiem, że:

	… nie skorzysta z prawa odkupu w terminie sześciomiesięcznym od dnia poinformowania przez Centrum o zamiarze i istotnych warunkach przeniesienia praw na osoby trzecie oraz

	Nabywca praw zobowiąże się wobec … do przestrzegania postanowień Umowy.

	W przypadku skorzystania przez … z prawa odkupu, o którym mowa w ust. 4, odkup będzie odbywał się na następujących zasadach. Prawo odkupu nabytej przez Centrum części praw ochronnych na wzory użytkowe zostanie wykonane za cenę stanowiącą różnicę wartości praw ochronnych na wzory użytkowe, określonej w trakcie audytu o którym mowa w § 14, i sumy środków przekazanych Centrum przez … z tytułu § 13 (w części równej stosunkowi wartości praw do wzorów przemysłowych, do całości praw wycenionych na podstawie §14), powiększoną o odsetki od środków przekazanych przez Centrum, liczonych według stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych od daty otrzymania do daty zwrotu poszczególnych kwot, przy czym kwoty przekazane Centrum przez … odlicza się od środków najwcześniej przekazanych ….


	W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez … na przeniesienie posiadanej części praw ochronnych na wzory użytkowe przez Centrum, o którym mowa w ust. 4, sześciomiesięczny termin nie obowiązuje.
	Przeniesienie praw dotyczy praw ochronnych na wzory użytkowe w stanie w jakim znajdują się one w dniu przeniesienia.
	Zbycie, obciążenie lub przeniesienie powyżej …% praw ochronnych na wzory użytkowe, o których mowa w ust. 1, należących do … wymaga zgody Centrum. Zawiadomienie o ww. czynnościach, wraz z prośbą o zgodę na wykonanie czynności, … dostarcza do Centrum nie później niż 14 dni przed datą transakcji. W przypadku niewyrażenia przez Centrum pisemnej zgody w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, … może skorzystać z prawa odkupu na zasadach określonych w ust. 5. Brak odpowiedzi Centrum w terminie wskazanym powyżej oznacza zgodę Centrum na dokonanie transakcji.

Centrum przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo do informowania o nabytych prawach ochronnych na wzory użytkowe w ramach promocji działalności Centrum, w szczególności na potrzeby prezentacji, strony internetowej, ofert, broszur, udziałów w wystawach, konferencjach, konkursach, pokazach i innych imprezach tego typu.
	….. zobowiązuje się do poinformowania Centrum o wszelkich naruszeniach praw ochronnych na wzory użytkowe, o których mowa w ust. 1, a także o wszczętych postępowaniach mogących prowadzić do unieważnienia lub wygaśnięcia prawa ochronnych na wzory użytkowe.


§ 8
Świadczenia ekwiwalentne i rozliczenia finansowe

	Za przeniesienie 1/5 praw do Know-how, o których mowa w § 2, 1/5 autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w § 3, 1/5 praw do uzyskania patentu, o których mowa w § 4, 1/5 patentów, o których mowa w § 5, 1/5 praw z rejestracji wzorów przemysłowych, o których mowa w § 6, 1/5 praw ochronnych na wzory użytkowe, o których mowa w § 7. Centrum zobowiązuje się do spełnienia na rzecz … świadczenia ekwiwalentnego do kwoty  … zł (słownie: …) na potrzeby określone w Umowie, z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być zmieniona po dokonaniu przez Centrum audytu, o którym mowa w § 14.
	Za świadczenia ekwiwalentne uważa się pokrycie kosztów czynności i usług, o których mowa w Umowie. Środki finansowe będą przekazywane przez Centrum bezpośrednio do …. 

	Wysokość środków przekazywanych przez Centrum do … będzie określana na podstawie preliminarzy składanych do Centrum.

 Środki będą przekazywane … w wysokościach określonych w preliminarzach, w formie zaliczki, w terminie do 30 dni od dnia przekazania danego preliminarza. Warunek wypłaty środków na rzecz … stanowi dostarczenie do Centrum zestawienia dokumentów księgowych dokumentujących wydatkowanie przez … co najmniej 50 % środków otrzymanych do tego czasu od Centrum.
	Zaliczki przekazane do … będą rozliczane przez Centrum na podstawie zestawień dokumentów, o których mowa w ust 4, w ciągu 30 dni od otrzymania danego zestawienia. W dowolnym momencie trwania Umowy Centrum ma prawo żądać od … przedłożenia faktur lub dokumentów równoważnych.


	Kwota wskazana w ust. 1 zostanie zweryfikowana po dokonaniu przez Centrum audytu, o którym mowa w § 14 Umowy.


§ 9
Oświadczenia … 

… oświadcza i zapewnia Centrum, że prawa do Know-how, wymienione w załączniku nr 2 do Umowy, przysługują … w pełnym zakresie i nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz, zgodnie z posiadaną wiedzą, są wolne od wad prawnych i fizycznych, a … jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami na zasadach określonych w Umowie. Ust. 1-6 wymagają dostosowania w zależności od tego jakie  kategorie praw stanowią przedmiot umowy. W przypadku w zmian w ww. ust. Istnieje konieczność weryfikacji wszystkich odwołań w umowie.
	… oświadcza i zapewnia Centrum, że autorskie prawa majątkowe do Utworów, wymienione w załączniku nr 3 do Umowy przysługują … w pełnym zakresie i nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz, zgodnie z posiadaną wiedzą, są wolne od wad prawnych i fizycznych, a … jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami na zasadach określonych w Umowie.
	… oświadcza i zapewnia Centrum, że prawa do uzyskania patentu na wynalazki, wymienione w załączniku nr 4 do Umowy, przysługują … w pełnym zakresie i nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz, zgodnie z posiadaną wiedzą, są wolne od wad prawnych i fizycznych, a … jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami na zasadach określonych w Umowie.
	… oświadcza i zapewnia Centrum, że patenty wymienione w załączniku nr 5 do Umowy, przysługują … w pełnym zakresie i nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz, zgodnie z posiadaną wiedzą, są wolne od wad prawnych i fizycznych, a … jest uprawniony do rozporządzania tymi patentami na zasadach określonych w Umowie.

… oświadcza i zapewnia Centrum, że prawa z rejestracji wzorów przemysłowych wymienione w załączniku nr 6 do Umowy, przysługują … w pełnym zakresie i nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz, zgodnie z posiadaną wiedzą, są wolne od wad prawnych i fizycznych, a … jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami na zasadach określonych w Umowie.
… oświadcza i zapewnia Centrum, że prawa ochronne na wzory użytkowe wymienione w załączniku nr 7 do Umowy, przysługują … w pełnym zakresie i nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz, zgodnie z posiadaną wiedzą, są wolne od wad prawnych i fizycznych, a … jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami na zasadach określonych w Umowie.
	… oświadcza, że zgodnie z posiadaną przez … wiedzą, w zakresie określonym Umową: Punkty 1-6 wymagają dostosowana w zależności od kategorii praw objętych umową, w przypadku zmian w punktach konieczne jest zweryfikowanie wszystkich odwołań w umowie.
	przeniesienie na rzecz Centrum praw do Know-how wskazanych w załączniku nr 2;
	przeniesienie na rzecz Centrum autorskich praw majątkowych do Utworów wskazanych w załączniku nr 3;

	przeniesienie na rzecz Centrum praw do uzyskania patentu, wskazanych w załączniku nr 4;
	przeniesienie na rzecz Centrum patentów, wskazanych w załączniku nr 5;
	przeniesienie na rzecz Centrum praw z rejestracji wzorów przemysłowych, wskazanych w załączniku nr 6;



	przeniesienie na rzecz Centrum praw ochronnych na wzory użytkowe, wskazanych w załączniku nr 7;

nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich.
	… oświadcza, że żaden wydatek sfinansowany przez Centrum w ramach Umowy nie został ani nie zostanie w całości lub w części pokryty z innych środków publicznych.


§ 11
Naprawienie szkody i odpowiedzialność za wady

	… nie gwarantuje, że zgłoszenia patentowe, o których mowa w § 4 Umowy zostaną zarejestrowane jako patenty przez jakikolwiek urząd patentowy lub inny odpowiedni urząd w jakimkolwiek miejscu na świecie i nie ponosi względem Centrum żadnej odpowiedzialności w wypadku, gdyby gdziekolwiek na świecie odmówiono udzielenia ochrony patentowej któremukolwiek ze zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 2.

	… naprawi szkody poniesione przez Centrum jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień złożonych w Umowie przez … lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez … zobowiązań określonych w Umowie -  w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z winy ….
	… jest zobowiązane zwolnić Centrum z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z podniesienia wobec Centrum przez osoby trzecie uzasadnionych roszczeń związanych z prawami nabytymi przez Centrum na mocy Umowy lub wykonywaniem innych uprawnień w stosunku do tych praw zgodnie z Umową w takim zakresie, w jakim będzie to wynikać z winy …. Warunkiem odpowiedzialności … jest niezwłoczne poinformowanie go o podniesionych roszczeniach oraz skonsultowanie z nim sposobu prowadzenia sporu.
	Centrum naprawi szkody poniesione przez …  i inne podmioty działające na jego zlecenie, w tym zwróci koszty poniesione przez … powstałe w wyniku szkód wyrządzonych przez Centrum z jego winy, jeżeli szkody takie powstaną w związku z nieprawdziwością oświadczeń lub zapewnień złożonych w Umowie przez Centrum lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Centrum zobowiązań określonych w Umowie.
	Maksymalny zakres odpowiedzialności … nie może być wyższy niż wartość świadczeń ekwiwalentnych rzeczywiście uzyskanych od Centrum, pomniejszona o wpływy, które Centrum uzyska od … do dnia określania zakresu odpowiedzialności.

Maksymalny zakres odpowiedzialności Centrum nie może być wyższy niż wartość środków rzeczywiście uzyskanych przez Centrum od …, pomniejszona o  świadczenia ekwiwalentne uzyskane przez … od Centrum do dnia określania zakresu odpowiedzialności.

§ 11
Zobowiązania Centrum 

W ramach świadczeń ekwiwalentnych, o których mowa w § 8 Umowy, Centrum sfinansuje … Główny rodzaj usług świadczonych przez Centrum na rzecz beneficjenta (zależy od przedmiotu umowy) przez … oraz inne wydatki …, których poniesienie jest niezbędne dla osiągnięcia następujących celów Cele szczegółowe których realizacji mają posłużyć świadczenia ekwiwalentne Centrum: 
	 …;

	…;
	…;

	Strony zobowiązują się do koordynowania wypowiedzi publicznych dotyczących przedmiotu Umowy. 
	Strony zobowiązują się do niepodejmowania czynności faktycznych i prawnych szkodzących wzajemnym interesom gospodarczym i renomie Stron.


§ 12
Współpraca

… i Centrum, oświadczają, że zamierzają współpracować na polu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych …, polegającej na ….
 Strony ustalają następujący schemat współpracy:
	wszelkie działania zwykłego zarządu wobec Praw własności intelektualnej podejmowane są przez …. O dokonanych czynnościach Centrum jest informowane przez … na zakończenie każdego kwartału roku kalendarzowego. 

	wszystkie konieczne decyzje strategiczne (tj. przekraczające zakres zwykłego zarządu ), a w szczególności, lecz nie wyłącznie:

	zawarcie umów licencyjnych dotyczących Praw własności intelektualnej ,

wybór sposobu komercjalizacji Praw własności intelektualnej,
wybór partnerów, udziałowców lub wspólników w spółkach mających komercjalizować Prawa własności intelektualnej ,
	zmiana struktury własności …,
zmiana struktury własności Praw własności intelektualnej, w części należącej do …,
zawarcie przez … ugód dotyczących Praw własności intelektualnej, rozwiązań analogicznych i pochodnych,
	wybór strategii i metod osiągania celów określonych w ust. 1,
	wybór pełnomocników w postępowaniach, o których mowa w § 4 ust. 11 pkt 1,
podejmowane są przez … w uzgodnieniu z Centrum. W przypadku niewyrażenia stanowiska przez Centrum w terminie 7 dni od otrzymania propozycji … uważa się, że Centrum wyraziło zgodę; 
	… zrzeka się roszczeń dotyczących dokonania przez Centrum zapłaty za działania zarządcze przez … w stosunku do praw objętych współwłasnością przez Strony.
	Centrum może być stroną we wszystkich porozumieniach prawnych zawieranych przez … w zakresie posiadanych przez Centrum udziałów w Prawach własności intelektualnej na tych samych warunkach, jakie wynegocjowało … z uwzględnieniem udziału Centrum w prawach. Jeżeli Centrum nie będzie występowało przy zawieraniu umów jako strona, … ma obowiązek przekazać do Centrum kopie umów zawartych z upoważnienia Centrum. W takiej sytuacji Centrum sporządzi osobny dokument (lub dokumenty) upoważniający … do reprezentowania Centrum w umowach zawieranych przez …, w zakresie posiadanych przez Centrum udziałów w Prawach własności intelektualnej. 
	Stronom przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo do wykorzystywania logotypów oraz nazw (Centrum i …) na potrzeby promocji, w szczególności na potrzeby prezentacji, strony internetowej, ofert, broszur, udziałów w wystawach, konferencjach, konkursach, pokazach i innych imprezach tego typu.

Żadne zobowiązania nie mogą być zaciągane przez … pod zastaw części Praw własności intelektualnej należących do Centrum. 
	Żadne zobowiązania nie mogą być zaciągane przez Centrum lub podmioty od niego zależne pod zastaw części Praw własności intelektualnej należących do …. 
	Strony Umowy wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za koordynowanie współpracy:
	ze strony …: … ;

	ze strony Centrum Leszek Grabarczyk.

	Zmiana osób, o których mowa w ust. 9, nie będzie wymagała aneksu do Umowy.


§ 13
Przepływy finansowe

Centrum jako współuprawniony do Praw własności intelektualnej będzie otrzymywać równowartość 20% całości przychodów … w terminie 30 dni od zakończenia roku obrotowego, w którym przychód wystąpił.
	Centrum otrzymuje również 20% przychodu … z wszystkich wygranych spraw sądowych, ugód lub uzyskanych w inny sposób odszkodowań, wynikających bezpośrednio ze zwalczania naruszeń Praw Własności Intelektualnej, rozwiązań analogicznych i pochodnych w wybranych krajach świata, w terminie 30 dni od zakończenia roku obrotowego, w którym przychód wystąpił.
	W terminie wskazanym w ust. 1 i ust. 2 … będzie przekazywał Centrum sprawozdania finansowe … oraz wszelką inną dokumentację niezbędną do weryfikacji przez Centrum kwot przekazanych zgodnie z ust. 1 i 2.


§ 14
Audyt, inwentaryzacja i wycena

	Centrum dokona szczegółowej oceny (dalej: „audyt”): 

	sytuacji prawnej … i Spółek Celowych oraz posiadanych przez … Praw własności intelektualnej;

	właściwości technicznych, technologicznych, chemicznych i fizycznych  Praw własności intelektualnej, posiadanych przez …;

profesjonalnej wyceny Praw własności intelektualnej, które na mocy Umowy zostają przeniesione na Centrum.
	Wycena o której mowa w ust. 1 pkt 3 zostanie wykorzystana do zbadania czy stosunek wartości praw nabytych przez Centrum na podstawie Umowy do świadczeń ekwiwalentnych, o których mowa w § 8 Umowy, nie skutkuje wystąpieniem niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. „testu prywatnego inwestora” przeprowadzonego na zlecenie Centrum.
	Audyt i test prywatnego inwestora przeprowadzony zostanie przez Centrum, niezwłocznie po wyborze usługodawców i zakończony nie później niż do 150 dnia od daty zawarcia Umowy, przy czym:

	wycena Praw własności intelektualnej ma określić ich konkretną wartość kwotową, na ile to możliwe osobno dla praw do know-how, autorskich praw majątkowych do Utworów, praw do uzyskania patentów, patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na wzory użytkowe W zależności od kategorii praw objętych umową, niepotrzebne skreślić,
	test prywatnego inwestora ma doprowadzić do udzielenia odpowiedzi „tak” lub „nie”.

	Strony dołożą wszelkich starań, żeby w trakcie audytu oznaczyć i wycenić wszystkie wartości niematerialne i prawne nieoznaczone i niewycenione w dniu podpisania Umowy, których dotyczą Prawa własności intelektualnej. Na … spoczywa obowiązek przekazania Centrum, po przeprowadzonym audycie, informacji o nieoznaczonych i niewycenionych wartościach niematerialnych i prawnych, których dotyczą Prawa własności intelektualnej.
	W przypadku, gdy wycena o której mowa w ust. 1 pkt 3, wykaże iż wartość praw, które nabędzie Centrum, różni się w dacie audytu o więcej niż 10% od kwoty … złotych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od przekazania Centrum i … wyników audytu. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie. Postanowienia ust. 5 nie wyłączają możliwości utrzymania Umowy w mocy, w tym również jej renegocjacji.
	W przypadku, gdy wycena o której mowa w §ust. 1 pkt 3, wykaże iż:

	wartość praw, które nabędzie Centrum, w dacie audytu nie różni się o więcej niż 10% od kwoty  … złotych oraz 
	wynik testu prywatnego inwestora przeprowadzonego na zlecenie Centrum wykaże, że nie występuje niedozwolona pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

postanowienia § 2 - § 14 Umowy wchodzą w życie.
	W sytuacji gdy wynik testu prywatnego inwestora przeprowadzonego na zlecenie Centrum wykaże, że wystąpiłaby niedozwolona pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, umowa ulega rozwiązaniu w terminie 60 dni od przekazania Centrum i … wyników audytu.  Nie wyłącza to możliwości renegocjacji Umowy.


§ 15
Poufność

… i Centrum wiąże umowa o poufności (NDA) z dnia … r.
	Postanowienia Umowy oraz informacje uzyskane od drugiej Strony w związku z zawarciem, negocjowaniem oraz realizacją Umowy mają charakter poufny, a ich treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) i nie może być udostępniana, w całości ani w części, osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub umowy z …………

Strony potwierdzają, że nie jest informacją poufną sam fakt przeniesienia przez … Praw własności intelektualnej na rzecz Centrum.

§ 16
Czas obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat. Po upływie tego okresu … przysługuje prawo pierwokupu udziału Centrum w Prawach własności intelektualnej za kwotę wskazaną w umowie zawartej przez Centrum z osobą trzecią, pomniejszoną o wszelkie środki finansowe, jakie Centrum otrzymało od … na mocy Umowy. … może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu w terminie miesięcznym od dnia poinformowania przez Centrum o zawarciu umowy warunkowej z osobą trzecią, przy czym cena powinna zostać uiszczona w terminie sześciomiesięcznym. Centrum jest zobowiązane do poinformowania … o zawarciu umowy z osobą trzecią, o której mowa w niniejszym ustępie, najpóźniej w dniu zawarcia tej umowy. 
	Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron na zasadach określonych w ust. 5, w przypadku gdy:
	… lub Centrum dokonają zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy, z wyłączeniem sytuacji określonych w § 12 ust. 2 pkt 2.

	 … lub Centrum przedstawi fałszywe oświadczenia lub dokumenty albo po uprzednim wezwaniu nie uzupełni niepełnych oświadczeń lub dokumentów;

 … lub Centrum dopuści się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunie ich przyczyn i skutków w wyznaczonym do tego terminie nie krótszym niż 3 miesiące ;
 wystąpią inne okoliczności w trakcie realizacji Umowy, które czynią niemożliwą lub niecelową jej dalszą realizację.
	Umowa zostaje rozwiązana w terminie 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia przez Centrum do … lub przez … do Centrum pisemnego oświadczenia o stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 2.

Umowa może być rozwiązana, z zastrzeżeniem ust. 1-3, przez każdą ze stron Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia. 
	W przypadkach określonych w ust. 2-4, rozliczenia stron związane z rozwiązaniem Umowy następują odpowiednio na zasadach określonych w § 2 ust. 5, § 3 ust. 5, § 4 ust. 6, § 5 ust. 5, § 6 ust. 5, § 7 ust. 5
§ 17
Zwrot środków

W przypadku:
	złożenia przez … niezgodnych z prawdą oświadczeń mających wpływ na realizację Umowy, o których mowa w § 8 Umowy; 

	niezachowania należytej staranności przez … skutkującej tym, iż z przyczyn formalnych prawa do uzyskania patentów określonych w § 4 nie staną się prawami wyłącznymi objętymi ochroną patentową;

stosuje się § 16 ust. 2
	W przypadku:

	złożenia przez Centrum niezgodnych z prawdą oświadczeń mających wpływ na realizację Umowy,



	nieprzekazania przez Centrum środków na ochronę patentową w terminie wskazanym przez …, skutkującą nieudzieleniem ochrony patentowej,
	odmawiania przez Centrum zgody, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 2, bez uzasadnienia,

stosuje się § 16 ust. 2.

§ 18
Postanowienia końcowe

… zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia we właściwych urzędach patentowych odpowiednich wniosków ujawniających Centrum jako współuprawnionego do uzyskania patentu w rejestrze patentowym.
	Centrum zobowiązuje się do refundacji opłaty uiszczonej od wniosku, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	W sprawach nieunormowanych Umową, a dotyczących jej przedmiotu, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
	Porozumienie nie narusza kompetencji organów Centrum określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.).



	W przypadku sporów na tle wykonania Umowy, Strony będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sposób wskazany powyżej, w terminie 60 dni od wystąpienia sporu, spory wynikłe z tytułu Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Centrum.
	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
	W przypadku zbycia Praw własności intelektualnej przez Centrum, Strony ustalają, że Centrum przeniesie na nabywcę całość praw i obowiązków, wynikających z Umowy. Zbycie części praw wymaga aneksowania Umowy.
	Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

	odpis z Krajowego Rejestru Sądowego …;

	katalog IP, zawierający dokumentację należącego do … Know-how, którego część ma podlegać przeniesieniu na Centrum;
	zestawienie Utworów, należących do …, których część ma podlegać przeniesieniu na Centrum;
	lista praw do uzyskania patentu, których część ma podlegać przeniesieniu na Centrum, ze szczegółowymi opisami wynalazku, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami;
	lista patentów, których część ma podlegać przeniesieniu na Centrum, wraz z odpisami dokumentów patentowych;
	lista praw z rejestracji wzorów przemysłowych, których część ma podlegać przeniesieniu na Centrum, wraz z odpisami świadectw z rejestracji;



	lista praw ochronnych na wzory użytkowe, których część ma podlegać przeniesieniu na Centrum, wraz z odpisami świadectw ochronnych;
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