Umowa
w sprawie praw do wyników powstałych przy realizacji pracy
doktorskiej/magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej wykonywanej na Politechnice
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
zawarta w dniu …………………….. w Krakowie (zwana dalej: „Umową”), pomiędzy:
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 31-155 Kraków ul.
Warszawska 24, NIP 675-000-62-57, REGON 000001560,
zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora PK przez:
Dziekana Wydziału …………………
a Panią/Panem*
..............................................................................................
studentem ............. roku studiów I stopnia/ II stopnia/doktoranckich prowadzonych na
Wydziale ........................................................, zamieszkałym w
.................................................. przy ul. .......................................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr ..................................... PESEL: …………..
zwanym dalej „Studentem”
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postanowień Rozdziału B „Regulaminu
zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej
oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Politechnice
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”, zwanego dalej Regulaminem, przyjętego na
podstawie Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 marca 2012 r. nr 13/n/03/2012.
§1
Strony zgodnie oświadczają, że na Wydziale ………/ w Katedrze …………/ w
Instytucie…………* pod kierunkiem Pani/Pana .......................................................................
zwanego

dalej

Promotorem,

wykonywana

będzie/jest*

rozprawa

doktorska/praca

magisterska/praca licencjacka/inżynierska pt.: ..........................................................................
..........................................................................................................................................,
finansowana/współfinansowana* ze środków Uczelni/w której realizacji Uczelnia udzieliła
pomocy finansowej/rzeczowej/naukowej*.

§2
1. Student przenosi na Uczelnię całość należnych mu autorskich praw majątkowych do pracy
oraz do zawartych w pracy utworów, w tym programów komputerowych, projektów
architektonicznych, wzornictwa przemysłowego oraz baz danych w zamian za świadczenie
Uczelni, o którym mowa w §1.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy obejmie następujące pola
eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich i komputerowych,
3) wprowadzanie do obrotu,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie,
6) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet lub
Intranet.
3. Ponadto Student przenosi na Uczelnię prawo do wyrażania zgody na wykonywanie
utworów zależnych w zamian za świadczenie Uczelni, o którym mowa w §1.
4. Student

zrzeka

się wykonywania

wobec

Uczelni

autorskich

praw

osobistych

przysługujących mu do pracy.
5. Do dóbr własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1 Regulamin stosuje się
odpowiednio.
§3
1. Student przenosi na Uczelnię prawa majątkowe do zawartych w pracy projektów
wynalazczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności
przemysłowej, baz danych sui generis w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie
baz danych, a także do poufnego know-how w zamian za świadczenie Uczelni, o którym
mowa w §1.
2. Student zobowiązuje się do pełnego współdziałania z Uczelnią oraz udzielania wszelkich
niezbędnych informacji oraz oświadczeń woli w celu objęcia ochroną prawną dóbr
własności intelektualnej wymienionych w ust. 1 i jej utrzymywania na rzecz Uczelni.
3. Studentowi służy prawo do wymieniania go jako twórcy lub współtwórcy w opisach,
rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach dóbr intelektualnych wymienionych
w ust. 1.

4. Do dóbr własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1 Regulamin stosuje się
odpowiednio.
§4
W zamian za świadczenie, o którym mowa w § 1 Student przenosi na Uczelnię własność
egzemplarza nośnika, na którym utrwalono dobra własności intelektualnej, o których mowa
powyżej w § 2 oraz w § 3.
§5
1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub korespondencja związana z umową winna być
doręczana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, osobiście lub listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru na poniższe adresy Stron:
Dla Uczelni:
…………………………….

Dla Studenta:
……………………
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych
teleadresowych pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.
§6
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2. Wszelkie spory związane z umową i jej wykonywaniem będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Uczelni.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Regulaminu, a w sprawach tam nie uregulowanych odpowiednio przepisy ustaw: O prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z poźn. zm.) Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 1199, poz. 1117 z poźn. zm.), a także
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
………………………
Uczelnia
*-niepotrzebne skreślić

……………………….
Student

