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PPRRZZEEWWOODDNNIIKK  DDOOBBRRYYCCHH  PPRRAAKKTTYYKK  

Partnerski Program « POLONIUM » 

 

 

Organizacje badawcze i uniwersytety, których pracownicy pragną współpracować w ramach 

Partnerskiego Programu Badań Naukowych „POLONIUM” (PHC „POLONIUM”), 

podpisują się pod niniejszym przewodnikiem dobrych praktyk. Dokument określa wspólne 

zasady dotyczące własności intelektualnej w duchu współwłasności i wzajemnej 

odpowiedzialności.  

 

Przewodnik dobrych praktyk zawiera ogólne zasady, które muszą być stosowane 

indywidualnie dla każdego przypadku w zależności od aktualnych lub planowanych 

programów badawczych. Każdy przyjęty projekt będzie przedmiotem umowy o współpracę  

w sposób określony w przewodniku.  

 

Zasady te opracowano po to, by umożliwić naukowcom prowadzenie wspólnych badań  

z większą elastycznością i swobodą oraz zapewnić ich odkryciom odpowiednią ochronę. 

 

Każdy badacz działający w imieniu i na rzecz swojej macierzystej instytucji badawczej lub 

uczelni (zwany dalej „Stroną”), który uczestniczy we wspólnym programie badań naukowych, 

zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:  

 

 

Poufność. Publikacje 

 

1. Poufność 

 

Każda ze Stron zwróci się do swojego personelu zaangażowanego w określony projekt  

z prośbą o przestrzeganie zasad poufności w odniesieniu do informacji wymienianych  

w trakcie wspólnych badań. 

 

Strony zwrócą się do swoich pracowników oraz studentów z prośbą o przestrzeganie tych 

zasad, a jeśli to konieczne, o podpisanie umowy o zachowaniu poufności. 

 

2. Publikacje i prezentacje 

 

We wszystkich publikacjach oraz prezentacjach należy wskazać nazwisko (-a) naukowca  

(-ów) zaangażowanego (-nych) w określony projekt badawczy, a także nazwę organizacji, do 

której należą. 

 

Strony informują się wzajemnie o publikacjach lub prezentacjach przed upublicznieniem ich 

treści. 
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Jeżeli proponowana publikacja zawiera informacje o znaczeniu przemysłowym, handlowym 

lub strategicznym, jej upublicznienie może być zawieszone w celu zapewnienia takim 

informacjom odpowiedniej ochrony. 

 

Własność intelektualna i ochrona ustaleń 

 

Zasady określone poniżej stosuje się do wyników badań oraz własności intelektualnej, które 

mają związek ze wspólnymi projektami badawczymi prowadzonymi w ramach 

poszczególnych umów pomiędzy Stronami. 

 

1. Prawa nabyte poza programem 

 

Prawa nabyte przez daną Stronę przed rozpoczęciem wspólnych badań lub w ich trakcie 

pozostają własnością tej Strony.  

 

2. Prawa do danych pochodzących ze wspólnych badań  

 

Wszystkie oryginalne dane oraz wyniki badań (w tym odnoszące się do nich prawa własności 

intelektualnej) prowadzonych przez pracowników Stron są wspólną własnością obu Stron. 

Każda Strona zobowiązuje się do przekazania drugiej Stronie (i) informacji wymaganych  

w związku z realizacją projektu naukowego oraz (ii) uzyskanych wyników badań. 

 

3. Wynalazki 

 

Wspólne wynalazki stanowią współwłasność Stron proporcjonalnie do wkładu Stron w ich 

powstanie, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.  

 

Strony określą w odrębnej umowie procedurę ochrony wspólnych wynalazków, w tym  

w szczególności Strony wyznaczą kraje, w których zostaną złożone wnioski patentowe, 

zdecydują o podziale kosztów związanych z uzyskaniem patentu, a także wybiorą spośród 

sobie stronę odpowiedzialną za ochronę wynalazków oraz późniejszy transfer technologii.  

 

4. Opłaty licencyjne 

 

Jeśli nie postanowiono inaczej, każda ze Stron − w zakresie swojej działalności dydaktycznej 

i badawczej − przyzna drugiej Stronie prawo dostępu do wyników swoich badań, które mogą 

być chronione prawem autorskim, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

autora (-ów) badań. Przyznanie tego prawa jest wolne od opłat licencyjnych. 

 

Transfer technologii 

 

W rozsądnym terminie Strony określą dokładne zasady dotyczące wykorzystania wspólnych 

wyników badań w odrębnej umowie.  
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O ile nie postanowiono inaczej, dochód z opłat licencyjnych jest dzielony proporcjonalnie do 

wkładu Stron w dokonanie odkryć, których skutkiem jest transfer technologii. 

 

----------------------------- 

 


