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POROZUMIENIE 

DOTYCZĄCE UŻYCZENIA MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH 

zawarte w Warszawie, w dniu _________ 2021 r. 
(dalej: „Porozumienie”) 

pomiędzy: 
 

Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-106) 
przy ulicy Pawińskiego 5A, wpisanym do rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem  
RIN-II-46/98, o numerze NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819, (dalej: „Instytut”), 
reprezentowanym przez: 

– Agnieszkę Kruszewską – Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjnych 

a 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________, (dalej: „Otrzymujący”), reprezentowanym 
przez: 

 _____________________ 

 _____________________ 

zwanymi też łącznie w dalszej części „Stronami”. 

§ 1 
PRZEDMIOT POROZUMIENIA  

1. Instytut przekazuje Otrzymującemu materiał biologiczny pod nazwą _______________________ 
(dalej: „Materiał”), który został wykryty (skonstruowany) przez _______________________________. 

2. Materiał zostanie wysłany Otrzymującemu po zawarciu Porozumienia, z zastrzeżeniem §2 ust. 1. 

§ 2 
KOSZTY TRANSPORTU 

1. Otrzymujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu Materiału do siedziby Otrzymującego. 

2. Koszt transportu Materiału na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 75 zł (słownie: siedemdziesiąt 
pięć złotych 00/100), a poza jej granicami 75 euro (słownie: siedemdziesiąt pięć euro 00/100). 

3. Koszty transportu określone w ust. 2 powyżej zostaną zapłacone przelewem bankowym na konto 
Instytutu numer: PL 95 1130 1017 0020 1464 2520 0002, SWIFT: GOSKPLPW, w terminie 30 dni od 
dnia przekazania Otrzymującemu stosownej, należycie wystawionej faktury VAT. 
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§ 3 
 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Instytut oświadcza, że zgodnie z jego aktualnym stanem wiedzy, Materiał jest jego własnością oraz 
Instytut jest jego wyłącznym posiadaczem. 

2. Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego dysponowania Materiałem, w szczególności do 
przekazania go innym podmiotom do użytku dla ich własnych celów. 

3. Jakiekolwiek produkty uzyskane przez Otrzymującego z przekazanego Materiału, w szczególności 
poprzez izolację, klonowanie, ekspresję, stosowanie techniki molekularnej rekombinacji lub inne 
technologie, nie są objęte definicją „Materiału” i są przedmiotem regulacji zawartych w ust. 8 poniżej. 

4. Otrzymujący oświadcza, że Materiał użyty zostanie wyłącznie w badaniach o charakterze naukowym 
dotyczących_________________________________________________________________________ 
(dalej: „Badania”), prowadzonych w laboratorium zlokalizowanym w ___________________ i 
kierowanym przez ____________________________________________. 

5. Otrzymujący zobowiązuje się nie używać Materiału w żadnym innym celu poza wskazanym w ust. 4 
powyżej, w szczególności w badaniach prowadzonych na organizmach ludzkich. 

6. Materiał może zostać przekazany osobom trzecim jedynie po uprzedniej pisemnej zgodzie Instytutu. 

7. Otrzymujący jest upoważniony do użycia Materiału jedynie w badaniach naukowych podstawowych, z 
zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 

8. Materiał może zostać użyty w badaniach aplikacyjnych jedynie po uzyskaniu od Instytutu uprzedniej 
pisemnej zgody oraz zawarciu przez Strony odrębnego Porozumienia w tym zakresie. 

9. Jeśli Badania doprowadzą do opracowania nowej technologii, wynalazku lub produktu, które mogą 
znaleźć zastosowanie komercyjne albo staną się przedmiotem patentu, to Otrzymujący niezwłocznie 
powiadomi o tym fakcie Instytut, w sposób wskazany w § 4 ust. 2 Porozumienia. 

10. Otrzymujący zobowiązuje się, że nie wykorzysta żadnych praw dla osiągnięcia korzyści materialnych 
wynikających z użycia Materiału, technologii, wynalazków, nowych produktów i materiałów 
niezależnie od tego czy nadają się one do opatentowania. 

11. Użycie Materiału lub wyników badań z użyciem Materiału przez Otrzymującego dla osiągniecia 
korzyści materialnych musi być przedmiotem odrębnej umowy między stronami Porozumienia. 

12. Jeżeli Otrzymujący zamierza opublikować wyniki badań uzyskane z użyciem Materiału, jest 
zobowiązany dostarczyć Instytutowi tekst publikacji przed przesłaniem go do podmiotu publikującego, 
celem stwierdzenia czy powołana publikacja nie narusza praw do własności intelektualnej 
pracowników Instytutu. 

13. Instytut zobowiązuję się uznać publikację, o której mowa w ust. 12 powyżej, zgodnie z powszechnie 
przyjętym obyczajem w nauce. 

14. W sytuacji, w której Otrzymujący przerwał Badania i nie zamierza ich kontynuować, niezwłocznie 
powiadomi o tym fakcie Instytut w celu uzgodnienia czy zniszczyć lub zwrócić Instytutowi nieużyty 
Materiał. 

15. Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane użyciem Materiału 
przez Otrzymującego w związku z zastosowaniem, przesyłaniem, przechowywaniem bądź 
pozbywaniem się Materiału lub produktów powstałych w wyniku Badań. 
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16. Otrzymujący oświadcza, że jest świadomy, że Materiał ma charakter eksperymentalny, nie posiada 
wartości handlowej, nie jest przeznaczony do żadnego konkretnego celu oraz nie posiada 
jakiejkolwiek gwarancji. 

17. Instytut nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której zastosowanie Materiału naruszy 
jakiekolwiek prawa własności lub prawa własności intelektualnej. 

18. Otrzymujący oświadcza, że Materiał będzie używany zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, w 
szczególności dotyczącymi badań z zastosowaniem rekombinacji DNA. 

§ 4 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Porozumienia ze strony 
Otrzymującego jest: ______________________, e-mail: ______________________. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Porozumienia ze strony 
Instytutu jest: ______________________, e-mail: ______________________. 

3. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. 

4. Porozumienie zawarto w formie dokumentowej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia 
wymagają również formy dokumentowej. 

5. Ewentualne spory wynikające z realizacji Porozumienia będą rozstrzygane w drodze negocjacji. 

6. Strony ustalają, że prawem właściwym jest prawo polskie. 

7. O ile w terminie 14 dni od zaistnienia sporu strony nie zgodzą się zawrzeć porozumienia, właściwym 
do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Instytutu. 

8. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. 

9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

___________________________ ___________________________ 

INSTYTUT OTRZYMUJĄCY 
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