
UMOWA O UTWORZENIU CENTRUM BAD AN ZIEMI I PLANET (GeoPlanet)

zawarta w Warszawie w dniu Al. tf\~. J>&?/7 pomi^dzy:

1. Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedziba^ w Warszawie (01-452)

przy ul. Ksiecia Janusza 64, wpisanym do Rejestru Instytutow Polskiej Akademii Nauk

pod numerem RIN-VII-18/98, zwanym w dalszej tresci umowy ,,IGF PAN",

reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu Prof, dr hab. Pawla Rowinskiego,

2. Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibq. w Warszawie

(00-818 ) przy ul. Twardej 51/55, wpisanym do Rejestru Instytutow Polskiej Akademii

Nauk pod numerem RIN-VII-24/98, zwanym w dalszej tresci umowy ,,ING PAN",

reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu - Prof, dr hab. Marka Lewandowskiego,

3. Centrum Badari Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedziba^ w Warszawie

(00-716) przy ul. Bartyckiej ISA, wpisanym do Rejestru Instytutow Polskiej Akademii

Nauk pod numerem RIN-III-53/96, zwanym w dalszej tresci umowy ,,CBK PAN",

reprezentowanym przez:

Dyrektora Centrum - Dr hab. Marka Banaszkiewicza, prof. nzw.

4. Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibq. w Sopocie ( 81-712)

przy ul. Powstancow Warszawy 55, wpisanym do Rejestru Instytutow Polskiej Akademii

Nauk pod numerem RIN-VII-14/98, zwanym w dalszej tresci umowy ,,IO PAN",

reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu - Prof, dr hab. Janusza Pempkowiaka,

lacznie zwanymi w dalszej tresci umowy ,,Stronami", ,,Cztonkami Centrum" lub kazda

z nich osobno ,,StronaJ', ,,Instytutem".



PREAMBULA

Majae na celu konsolidacje^ i wzmocnienie potencjalu badawczego, naukowego oraz

organizacyjnego i finansowego Stron dla prowadzenia projektow naukowych oraz zadah

badawczych w zakresie ich dzialari statutowych w obszarze nauk o Ziemi oraz

planetologii, a takze rozwoj nauki w tych dziedzinach i wzmocnienie zasobu kadrowego

oraz pragnajc kontynuowac wspoiprace^ podj^tq. w ramach Konsorcjum ,,Centrum Badan

Ziemi i Planet (GeoPlanet)" z uwzgl^dnieniem uregulowan zawartych w ustawie z dnia 30

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. Nr 96, poz. 619),

Strony zawieraja^umow? o tresci nastejxijaeej:

Utworzenie i zadania Centrum

§1.

1. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(Dz. U. Nr 96, poz. 619) Strony niniejszym tworzq. Centrum Polskiej Akademii Nauk

pn. ,,Centrum Badan Ziemi i Planet (GeoPlanet)", zwane w dalszej tresci umowy

,,Centrum".

2. Do zadan Centrum nalezy :

a) wspieranie i koordynowanie dzialalnosci badawczej Instytutow,

b) inicjowanie i koordynowanie udziam Instytutow, uczelni wspolpracuja^cych

i innych jednostek naukowych w mi^dzynarodowych programach badawczych,

c) inicjowanie organizowania srodowiskowych centrow aparaturowych i nadzor

nad nimi,

d) wspoldzialanie w organizowaniu srodowiskowych studiow doktoranckich oraz

studiow podyplomowych,

e) organizowanie okresowej wymiany pracownikow naukowych pomi^dzy

Instytutami a uczelniami,

f) rozwijanie programow stazy podoktorskich w Instytutach,

g) pozyskiwanie i obsluga projektow badawczych mi^dzynarodowych, wspolnych

projektow badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich.

3. Zadania Centrum b^da^ realizowane poprzez:



a) wspolne prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych oraz innych

projektow, z wykorzystaniem doswiadczenia Czlonkow Centrum,

b) wykorzystanie posiadanych przez Strony platform badawczych (stacje polarne,

statki badawcze, laboratoria, obserwatoria),

c) inwestycje w zakresie duzej infrastruktury badawczej oraz inwestycje

budowlane sruza^ce badaniom naukowym lub pracom rozwojowym,

d) wspolprac^ w zakresie przygotowania, realizacji i interpretacji projektow

naukowo-badawczych, o tematyce zgodnej z priorytetami naukowymi

i gospodarczymi Panstwa,

e) wspoiprac^ dla pozyskiwania i realizacji grantow finansowanych z funduszy

europejskich albo niepodlegajajcych zwrotowi srodkow pomocy udzielonej

przez panstwa cztonkowskie'Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) oraz pozyskiwania innych srodkow na dzialalnosc Centrum

i Instytutow,

f) organizacj^ wspolnych szkoleri i konferencji naukowych oraz prowadzenie

dzialalnosci edukacyjnej,

g) podejmowanie roznorodnych form dzialalnosci zwiqzanej z upowszechnianiem

nauki, w tym w szczegolnosci poprzez prezentacje dzialalnosci Centrum

w mediach publicznych i prywatnych, wyklady na forum Uniwersytetow Ill-go

Wieku, popularno-naukowe konferencje tematyczne,

h) koordynacj^ wspolpracy naukowej i badawczej, w tym z uczelniami krajowymi

w ramach KNOW oraz partnerami zagranicznymi zarowno akademickimi jak

i komercyjnymi,

i) budowanie platformy informatycznej - platformy naukowej b^dacej forum

wymiany informacji naukowej w zakresie zainteresowania naukowego Stron,

j) wymiany uslug badawczych i wdrozeniowych oraz korzystanie z infrastruktury

i aparatury na rzecz realizacji wspolnych przedsi^wzi^c naukowych

i komercyjnych,

k) wspolpraca w zakresie dzialalnosci wydawniczej i publikacyjnej,

1) ksztalcenie pracownikow naukowych oraz specjalistow w dziedzinach obj^tych

zakresem dziatania Centrum.

4. Centrum wspolpracuje z Wydzialem Polskiej Akademii Nauk wskazanym przez

Prezydium Polskiej Akademii Nauk.



Organy Centrum i sposob podejmowania decyzji przez te organy

§2.

1. Organami Centrum s :̂

a) Prezydium Centrum,

b) Przewodnicza^cy Centrum.

2. Do zadan Prezydium Centrum nalezy w szczegolnosci:

a) okreslanie strategicznych kierunkow dzialan Centrum,

b) okreslanie programow dzialania Centrum oraz zatwierdzanie zalozen

wspolnych projektow, dzialan oraz dokonywanie oceny stopnia ich realizacji,

c) uchwalanie budzetu Centrum i jego zmian oraz rozpatrywanie sprawozdania

Przewodnicza^cego Centrum z ich wykonania,

d) zatwierdzanie raportu z realizacji zadan Centrum skladanego Prezesowi

Akademii,

e) wystepowanie do rady kuratorow wydziahi odpowiedniego ze wzgl^du na

specjalnosc naukowa^ o opini? o wyborze na Przewodnicz£|.cego Centrum

kandydata wybranego z grona dyrektorow Instytutow oraz wybor i odwolanie

Przewodniczaj^ego Centrum,

f) okreslanie zasad wspolpracy Stron w ramach Centrum,

g) podejmowanie decyzji o przyj^ciu lub wykluczeniu Czlonka Centrum.

3. W sklad Prezydium Centrum wchodz^ dyrektorzy Instytutow tworzajcych Centrum.

4. Decyzje Prezydium Centrum zapadajq. w formie uchwal zwyklq. wi^kszoscia^ glosow

wszystkich Czlonkow Centrum.

5. Przewodnicza^cy Centrum informuje o tresci glosowanej uchwaly w drodze pisemnej

Czlonka nieobecnego na posiedzeniu. Czlonek Centrum ma obowiazek wypowiedziec

si^ wterminie 14 dni co do proponowanej tresci uchwaly. W przypadku braku

odpowiedzi w tym terminie przyjmuje si^, iz Czlonek Centrum zaglosowal za

podj^ciem uchwaly.

6. Uchwaly sa^ podejmowane badz na posiedzeniu, bajdz w drodze indywidualnego

zbierania glosow przez Przewodnicza^cego Centrum; uchwala moze bye wynikiem

glosow oddanych cz^sciowo na posiedzeniu, cz^sciowo w drodze indywidualnego ich

zbierania. Czlonkowie Prezydium Centrum moga^ podejmowac uchwaiy w trybie

pisemnym przy wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania si? na



odleglosc. Taka uchwala jest wazna, gdy wszyscy Czlonkowie Centrum zostali

powiadomieni o tresci projektu uchwaly.

7. Posiedzenia Prezydium Centrum zwohije, nie rzadziej niz raz na 3 miesiajze

Przewodniczaj^y Centrum, podaj^c do wiadomosci jego termin, miejsce

i proponowany program, co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym

odbyciem posiedzenia Prezydium Centrum. Zawiadomienie moze miec forme^

listowna_ lub zostac przeslane droga^ elektroniczna^.

8. W przypadku, gdy wszyscy czlonkowie Centrum 53. obecni na posiedzeniu nie jest

wymagane jego formalne zwolanie.

9. Przewodnicza^cy Centrum zwoluje posiedzenia Prezydium Centrum takze na wniosek

co najmniej dwoch Czlonkow Centrum.

10. Czionek Centrum moze wyiaj^zyc si$ z konkretnego dzialania lub programu

realizowanego przez Centrum w szczegolnosci, jezeli dzialanie lub program lezy poza

zakresem dzialalnosci statutowej i programem badawczym Czlonka Centrum. W

takim przypadku glos reprezentuja_cego tego Czlonka Dyrektora nie b^dzie brany pod

uwag^ przy podejmowaniu uchwal w zakresie dzialania lub programu, z ktorego

Czionek Centrum si^ wylajozyl.

§3.

1. Centrum kieruje Przewodniczq,cy Centrum, wybrany przez Prezydium Centrum

z grona Dyrektorow Instytutow dzialaja^cych w ramach Centrum, po uzyskaniu opinii

rady kuratorow odpowiedniego ze wzgl^du na specjalnosc naukowq..

2. Wybor Przewodniczacego Centrum nast^puje podczas zwolanego w tym celu

posiedzenia Prezydium Centrum i przeprowadzony jest w drodze glosowania tajnego

zwykla^ wi^kszosciq. glosow. Przepis § 2 ust. 8 stosuje si$.

3. Przewodniczaj^y Centrum pelni swoj^funkcj^ przez 4 lata. Ta sama osoba moze pelnic

funkcj? Przewodniczacego Centrum Instytutu nie dluzej niz przez dwa nast^puja^ce po

sobie okresy czteroletnie.

4. W przypadku zakonczenia sprawowania przez Przewodniczacego Centrum funkcji

dyrektora Instytutu, obowiajzki Przewodniczacego Centrum tymczasowo pelni do

czasu wyboru nowego Przewodniczacego Centrum osoba pelni^ca funkcj^ dyrektora

tego samego Instytutu, ktora niezwtocznie zwoluje posiedzenie Prezydium Centrum w

celu wyboru Przewodniczacego Centrum.



5. Do zadan Przewodniczaeego Centrum nalezy w szczegolnosci:

a) kierowanie biez^cq. dzialalnoscia^ Centrum,

b) reprezentowanie Centrum wobec podmiotow zewn^trznych,

c) skiadanie corocznego raportu z realizacji zadan Centrum Prezesowi Polskiej

Akademii Nauk w terminie do 31 stycznia,

d) skladanie Prezydium Centrum corocznego sprawozdania z realizacji budzetu i jego

zmian,

e) kierowanie pracami Prezydium Centrum, w tym zwolywanie posiedzeri Prezydium

Centrum i przewodniczenie tym posiedzeniom,

0 realizacja zadan okreslonych w uchwalach Prezydium Centrum,

h) podejmowanie pozostalych decyzji, ktore nie zostaly zastrzezone dla innych

organow Centrum.

6. W przypadku przeszkody w sprawowaniu funkcji Przewodniczaeego Centrum,

Prezydium Centrum wyznacza ze swojego grona Dyrektora Instytutu zast^pujaeego

Przewodniczaeego Centrum na okres trwania przeszkody. Dyrektor zastejmj^cy

Przewodniczaeego Centrum pemi obowiajzki Przewodniczaeego Prezydium Centrum

w razie jego choroby lub innych okolicznosci uniemozliwiaj^cych mu pelnienie swej

funkcji.

Struktura organizacyjna

§4.

1. Obsluge^ administracyjna^ Centrum sprawuje Biuro Centrum dzialaj^ce przy

Przewodnicz^cym Centrum.

2. Biez^cq. dziaialnoscia^Biura Centrum kieruje Przewodnicz^cy Centrum.

3. Szczegolowe zadania Biura Centrum okresla regulamin uchwalony przez Prezydium

Centrum na wniosek Przewodniczacego Centrum.

§5.

1. Przewodnicz^cy Centrum, za zgodq. Prezydium Centrum, moze powolywac:

1) zespoly organizacyjne i merytoryczne wspomagaja^ce dzialalnosc Centrum

odpowiedzialne za przydzielone zadania, a w szczegolnosci zespoly
PM



koordynujace wspolprac^ zewnetrzna^ i odpowiedzialne za realizacj^ projektow

finansowanych z grantow krajowych i funduszy europejskich,

2) koordynatorow Projektow.

2. Szczegoiowy zakres praw i obowiazkow koordynatora konkretnego projektu zostanie

ustalony na podstawie odrebnej umowy lub uchwaly Prezydium Centrum.

Sposob reprezentacji Centrum

§6.

1. W stosunkach zewn?trznych Centrum reprezentowane jest przez Przewodnicza^cego

Centrum. Jesli do podj?cia okreslonej czynnosci prawnej przez Przewodnicz^cego

Centrum niezb^dne bedzie pemombcnictwo Czlonkowie Centrum udzielq. takowego.

2. Przewodniczaj^y Centrum nabywa upowaznienie do zlozenia oswiadczenia woli w

imieniu Cztonkow Centrum na podstawie jednogtosnej uchwaly Prezydium Centrum

upowazniaj^cej go do zlozenia takiego oswiadczenia.

Sposob finansowania zadan Centrum i jego organow

§7.

1. Zadania Centrum i dzialalnosc jego organow, w tym dzialalnosc administracyjna,

biurowa, techniczno - informatyczna oraz koszty osobowe, finansowana b^dzie

z budzetu Centrum.

2. Budzet sklada si? ze srodkow wiasnych cztonkow Centrum oraz srodkow uzyskanych

przez czlonkow Centrum ze zrodel zewn^trznych.

3. Koszty wspolnych projektow badawczych prowadzonych przez Centrum w ramach

realizacji niniejszej umowy b?da^ pokrywane ze zrodel pozabudzetowych (granty,

fundusze) lub srodkow budzetowych w uzgodnionej przez Prezydium wysokosci,

przeznaczonych na realizacj^ konkretnych projektow na zasadach ustalonych z

dysponentami tych srodkow lub ze srodkow Instytutow z poszanowaniem norm

regulujaeych dzialalnosc Instytutow i zapisow niniejszej Umowy.



4. Koszty przygotowania projektow pokrywajq, uczestnicy Centrum, proporcjonalnie do

planowanego zaangazowania w projekcie. Analogicznie dzielone sâ  srodki uzyskane

na realizacj? projektu.

§8.

1. Budzet Centrum uchwalany jest przez Prezydium Centrum na okres roku

kalendarzowego. Prezydium Centrum uchwala corocznie budzet do dnia 31 grudnia

danego roku, na okres kolejnego roku z tym, ze pierwszy budzet Centrum zostanie

uchwalony do dnia 01 wrzesnia 2011roku.

2. Cztonkowie Centrum zobowiajzujq. si? do przekazania przypadajajcych na nich w

budzecie srodkow na rachunek wskazany w ust. 4 ponizej, do dnia 30 kwietnia

kazdego roku. Srodki przewidziane w pierwszym budzecie przekazane zostana^ do dnia

01 pazdziernika 2011roku.

3. Prezydium Centrum moze podjaje uchwat? o zmianie budzetu Centrum w cia^gu roku

kalendarzowego.

4. Pierwszy po zawarciu niniejszej umowy Przewodnicza^cy Centrum na wniosek

Prezydium Centrum utworzy po zawarciu niniejszej umowy wspolny dla wszystkich

rachunek bankowy, shazaey do obshigi srodkow Centrum.

5. Strony ustalaj% ze niewywia^zywanie si? przez Czlonka Centrum z finansowania

dzialalnosci w ramach Centrum stanowic moze podstaw? do wykluczenia go

z Centrum.

Odpowiedzialnosc podmiotow wchodz^cych w sktad Centrum za zobowiazania

maj^tkowe Centrum

§9.

1. Czlonkowie Centrum oswiadczaja^, ze w stosunkach zewn^trznych ponoszq.

odpowiedzialnosc w zaleznosci od stopnia zaangazowania kazdego z czlonkow

za zobowiazania maj^tkowe zacia^gni^te w zwiqzku z zawarciem niniejszej umowy.

2. W stosunkach wewnejrznych Centrum kazdy z Czlonkow Centrum odpowiada za

prawidlowe wykonanie przyj^tych na siebie obowiazkow w zwia/ku z zawarciem

niniejszej umowy i zobowiq.zari wynikajqcych ze wspolnie realizowanych dzialan.



3. Jezeli ktorykolwiek z czlonkow Centrum poniesie szkode^ w zwiqzku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zadan przez innego czlonka

Centrum, cztonek Centrum z przyczyny ktorego powstata szkoda jest zobowiazany do

pokrycia szkody.

4. Jezeli ktorakolwiek ze Stron spowoduje swoim wylaeznym dzialaniem wystapienie

osoby trzeciej z roszczeniem w stosunku do Centrum, to jest ona zobowiajzana

do zwrotu kosztow, jakie poniosq. inni Czlonkowie Centrum w zwiazku

z zaspokojeniem tego roszczenia.

Prawa i obowiajzki czlonkow Centrum

§10.

1. Strony niniejszej umowy maja^prawo do:

a) wspoldecydowania o sprawach zwiq,zanych z dzialalnoscia^ Centrum na

zasadach przewidzianych w umowie,

b) uczestniczenia we wspolnych dzialaniach w ramach Centrum i ich organizacji,

c) uzyskiwania informacji o dzialalnosci Centrum, od Przewodniczajcego

Centrum i pozostalych Czfonkow Centrum,

d) zamieszczania informacji o udziale w Centrum i rezultatach badawczych

osiqgni^tych przez jego Czlonkow w przygotowywanych przez siebie

materialach informacyjnych i promocyjnych.

2. Strony niniejszej umowy sa^ zobowia^zane do wspoklzialania przy realizacji celow

Centrum na rownych zasadach, a w szczegolnosci do:

a) wzajemnej pomocy przy rozwiazywaniu problemow zaistniaiych w trakcie

realizacji umowy ba^dz konkretnego projektu badawczego,

b) powstrzymywania si? od podejmowania dzialan, ktore wykluczajq. lub znacznie

utrudniaja^osia^gni^cie celow Centrum,

c) wyznaczania pracownikow niezb^dnych do realizacji celow Centrum

oraz wspolnych projektow badawczych,

d) nalezytego wykorzystania srodkow finansowych, uzyskanych w ramach

Centrum i nalezytego udokumentowania ich wydatkowania,



e) udost^pniania dokumentow dotyczacych dzialalnosci Centrum, w tym

w szczegolnosci dotyczaeych wspolnie realizowanych projektow, pozostalym

Cztonkom Centrum,

f) podejmowania dzialah w celu pozyskania srodkow finansowych na dzialalnosc

Centrum,

g) informowania Przewodniczajcego Centrum oraz pozostalych Czlonkow

Centrum o potencjalnych i faktycznych zagrozeniach dla realizacji celow

Centrum oraz wspolpracy przy ich eliminowaniu,

h) wspolnego opracowywania projektow i planow badawczych, raportow,

sprawozdari, opinii zwiajzanych z realizacja^ celow Centrum,

i) promocji Centrum, propagowania jego celow oraz wynikow dzialania, a takze

realizowanych w ramach Centrum projektow badawczych i naukowych,

j) ponoszenia kosztow na dzialania realizowane w ramach Centrum na zasadach

uchwalonych przez Prezydium Centrum,

k) wymiany informacji naukowej i doswiadczenia badawczego przy realizacji

wspolnych projektow naukowych,

1) dbania o dobre imi? i renom^ Centrum.

3. Udzial w Centrum nie ogranicza praw jego Czlonkow do uczestnictwa w innych

konsorcjach lub zrzeszeniach o charakterze naukowym i zwia^zanym z dzialalnosci^

statutowa^ Instytutow, jak rowniez realizacji samodzielnie lub wspolnie z innymi

podmiotami projektow finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, funduszy

krajowych lub innych srodkow zewn^trznych.

4. Strony zachowuja^ niezaleznosc w swojej dzialalnosci nie zwia_zanej z dzialalnoscia^

Centrum.

Czas trwania umowy i wyst^pienie Cztonka Centrum

§11.

1. Niniejsza umowa zawarta zostala na czas nieoznaczony.

2. Kazda ze Stron niniejszej umowy ma prawo wystajric z Centrum za 3 miesi^cznym

okresem wypowiedzenia, poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia

Przewodniczacemu Centrum ze skutkiem na koniec roku budzetowego.

Przepis § 12 ust. 3 stosuje si? odpowiednio z zastrzezeniem ust. 4.



3. Niniejszq. umowe^ uwaza si$ za obowiazujaeq. do momentu, gdy w strukturze Centrum

pozostaje co najmniej dwoch Czlonkow.

4. Wystapienie z Centrum nie zwalnia Strony ze zobowiajzari wynikajaeych z udzialu

w projektach badawczych afiliowanych przy Centrum, wynikajacych z odr^bnych

umow.

5. O wystapieniu Czlonka Centrum Przewodnicza^cy Centrum poinformuje na pismie

Prezesa Polskiej Akademii Nauk w terminie 14 dni od otrzymania oswiadczenia

o wystapieniu.

Wykluczenie Czlonka Centrum

§12.

1. W przypadku naruszenia przez Czlonka Centrum zobowiazan wynikajacych

z niniejszej umowy, Przewodnicz^cy Centrum wezwie naruszaja^cego do zaprzestania

naruszen lub usuni^cia ich skutkow w terminie nie dhizszym niz 14 dni.

2. W przypadku niedochowania terminu, o ktorym mowa w ust.l powyzej, Prezydium

Centrum moze podjq.c wi^kszoscia^ 3/4 wszystkich Czlonkow, uchwaly

o wykluczeniu Czlonka Centrum naruszaja^cego umow^.

3. Wykluczenie, o ktorym mowa w ust. 2 skutkuje wygasni^ciem niniejszej Umowy

pomi^dzy wykluczonym podmiotem a pozostalymi Czlonkami. W takim przypadku

Umowa niniejsza zachowuje moc pomi^dzy tymi pozostalymi Cztonkami Centrum.

4. O wykluczeniu Czlonka Centrum Przewodnicza^cy Centrum poinformuje na pismie

Prezesa Polskiej Akademii Nauk w terminie 14 dni od dnia podj^cia uchwaly.

Przyj^cie Czlonka Centrum

§13.

1. Prezydium Centrum moze, na wspolny wniosek co najmniej trzech Czlonkow

Centrum, podj^c uchwaly o przyj^ciu nowego Czlonka Centrum.

2. Podmiot chcacy uzyskac status Czlonka Centrum po podj^ciu uchwaly o przyj^ciu

nowego Czlonka Centrum zawiera z dotychczasowymi Czlonkami Centrum,



reprezentowanymi przez Przewodnicza^cego Centrum pisemne porozumienie

w sprawie zawarcia niniejszej Umowy z dotychczasowymi Czlonkami.

3. Uchwala, o ktorej mowa w ust. 1, jest podejmowana jednoglosnie.

4. O przyj^ciu Czlonka Centrum Przewodniczacy Centrum poinformuje na pismie

Prezesa Polskiej Akademii Nauk w terminie 14 dni od podj^cia uchwaly.

Poufnosc

§14.

1. Kazdy z Czlonkow Centrum ma obowiazek przestrzegac zasady poufnosci

w odniesieniu do informacji (w tym danych, dokumentow, projektow itp.)

uzyskanych od innych Czlonkow w okresie czlonkostwa w Centrum oraz

po rozwiajzaniu Centrum, wystqpieniu lub wykluczeniu z Centrum, jesli informacje

te zostaly okreslone jako poufne.

2. Poufne informacje uzyskane od innego Czlonka Centrum moga^byc wykorzystywane

tylko zgodnie z celem, w jakim zostaiy przekazane.

3. Poufne informacje moga^ bye ujawnione stronie trzeciej tylko za pisemna^ zgodq.

Strony, ktora te informacje przekazala.

4. Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1-3, nie dotyczy informacji przekazywanych Polskiej

Akademii Nauk na podstawie obowia^zuja^cych przepisow oraz sytuacji, w ktorych

obowiajzek ujawnienia informacji wynika z przepisow prawa.

Prawa intelektualne

§15.

1. Czlonkowie Centrum maja^ prawo do korzystania na czas nieoznaczony z wynikow

wspolnych prac realizowanych przez nich, z poszanowaniem praw autorskich

i pokrewnych, o ile wczesniej zawarte umowy na realizacj^ prac nie stanowia^

inaczej. Wyjajtek stanowia^ wyniki i wiedza b^da^ca rezultatem pracy i umiej^tnosci

jednego Czlonka Centrum, a nie wspolnego dzialania.

2. Strony zobowiajzuja^ si^ do udostejmiania wynikow wspolnych badan wszystkim

podmiotom na rynku na takich samych zasadach i tych samych prawach.



3. Wszelkie kwestie dotycza^ce praw do utworow i praw pokrewnych oraz projektow

wynalazczych, dodatkowych praw ochronnych, praw z rejestracji, zwia^zanych

z dzialalnosciq. Centrum b^dq. regulowane szczegotowo pomi^dzy Czlonkami

Centrum z poszanowaniem praw ich tworcow.

Przepisy kohcowe

§16.

1. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podj^cia przez Prezydium Polskiej

Akademii Nauk uchwaty o utworzeniu Centrum.

2. Niniejsza umowa z dniem jej wejscia w zycie zastejmje w zakresie obj^tym jej

przedmiotem wszelkie poprzednie porozumienia, ustalenia i umowy pomi^dzy

Stronami, niezaleznie od ich formy, w szczegolnosci umow^ konsorcjum zawartq.

pomi^dzy Instytutami w dniu 30 marca 2009 roku.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq. formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Niniejsza^ umow^ sporza^dzono w pie^ciu egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron

oraz jeden egzemplarz dla Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
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