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Ogólne zasady współpracy 
 

w zakresie przekazania i badania związków chemicznych 
w ramach Projektu PNRF-103-AI-1/07 pt.: Stworzenie platformy do poszukiwania 
związków działających na układy serotonergiczny lub glutamatergiczny jako 

potencjalnych leków przeciwdepresyjnych lub przeciwlękowych dofinansowanego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Polsko-Norweskiego 

Funduszu Badań Naukowych 
 
pomiędzy: 
Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, 31-343 Kraków, ul. Smętna 12, 
reprezentowanym przez Kierownika Projektu - prof. dr hab. Andrzeja Pilca 
zwanym dalej „Instytutem” 

a 
 

................................................................................................................................, 
nazwa jednostki 

 
…………………………............................................................................................,  

adres 
 
reprezentowanym przez: 
.................................................... - ........................................................ 

Zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Programu” 

Instytut, Uczestnik Programu oraz Partnerzy mogą być określani w niniejszym porozumieniu 
również jako „Strona” lub „Strony”; 

Zważywszy, że Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, zwany dalej 
Instytutem jest koordynatorem konsorcjum naukowego zajmującego się badaniami, których celem 
jest m.in. analiza zakresów i form aktywności związków czynnych, jak również ich zastosowań, zaś 
badania prowadzone są w ramach Projektu we współpracy z renomowanymi jednostkami 
naukowymi tj. z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie (ul. Chełmska 30/34, 00-725 
Warszawa) i Faculty of Health Science, University of Tromsø, (N-9037 Tromsø, Norway) zwanymi 
dalej w skrócie „Partnerami”; 

Zważywszy, że Uczestnik Programu dysponuje związkami chemicznymi, które mogą podlegać 
badaniu w ramach działalności Instytutu określonej powyżej (dalej w skrócie „Związki”) i Uczestnik 
Programu jest zainteresowany w podjęciu i przeprowadzeniu tego rodzaju badań w odniesieniu do 
Związków; 

Zważywszy na fakt, że Związki posiadane przez Uczestnika Programu mogą mieć rozmaity status 
(substancje znane, objęte know-how, opatentowane ..etc.) oraz, że w dacie rozpoczęcia 
współpracy Stron nie da się przewidzieć wyników tej współpracy do czasu zakończenia badań; 

Strony niniejszego porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje: 

1) Przekazanie Związków przez Uczestnika Programu zostanie dokonane w terminie, miejscu i 
formie uzgodnionym przez Strony. Przekazaniu będzie towarzyszyć protokół przekazania, 
określający w możliwie precyzyjny sposób przekazywane Związki; 

2) Przekazane Związki są własnością Uczestnika Programu, który udostępnia je do badań 
Instytutowi.  
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3) Instytut może prowadzić badania we własnym zakresie lub przy współpracy z Partnerami; 

4) Związki zostaną użyte przez Instytut lub Partnerów jedynie do celów badawczych; 

5) Instytut lub Partnerzy wykonają badania Związków nieodpłatnie.  

6) Po zakończeniu badań, Instytut udostępni Uczestnikowi Programu uzyskane wyniki wraz z 
ewentualnym ich opisem.  

7) Strony deklarują, że podejmują niniejszą współpracę w najlepszej wierze, nie antycypując ani 
nie sugerując jakichkolwiek wyników, kierunków badań albo ich zakresu, o ile nic innego nie 
wynika z protokołu przekazania bądź dodatkowych porozumień. W tej sytuacji, ewentualne 
rezultaty prac badawczych należy traktować jako nowe dla Stron, o ile nie wynikają ze stanu 
techniki; co do tych rezultatów – o ile okażą się one interesujące – Strony wspólnie podejmą 
decyzję o ich ewentualnym wykorzystaniu (publikacji lub patentowaniu), zachowaniu w 
tajemnicy lub podjęciu innego rodzaju działań w stosunku do tych rezultatów; 

8) W przypadku publikowania wyników uzyskanych dla przekazanych Związków przez 
którąkolwiek ze Stron, Strona ta umieści stosowną adnotację o udziale drugiej Strony 
(ewentualnie Partnerów) w procesie dojścia do końcowych wyników z podaniem źródła 
finansowania badań*; 

9) W odniesieniu do Związków i ewentualnie informacji dodatkowych przekazywanych wraz ze 
Związkami, jak również w odniesieniu do rezultatów prac badawczych, Strony zobowiązane są 
zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich tych informacji otrzymanych od drugiej Strony, 
które mają charakter poufny. Obowiązek zachowania poufności będzie obejmował okres co 
najmniej 2 lat od daty uzyskania informacji i/lub materiałów poufnych przez jedną ze Stron od 
drugiej Strony; 

10) Każda ze Stron niniejszego porozumienia będzie uprawniona do korzystania z rezultatów 
uzyskanych w wyniku współpracy na potrzeby działalności naukowej i dla celów badawczych, 
z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego porozumienia; 

11) Ocena rezultatów prac badawczych w najszerszym aspekcie oraz sposób postępowania z 
nimi, będzie uwzględniać charakter Związków będących przedmiotem przekazania. 
W szczególności, jeżeli Związki przekazane przez Uczestnika Programu mają unikalny 
charakter, albo inkorporują jakiegokolwiek rodzaju prawa na dobrach niematerialnych, Instytut 
oraz Partnerzy zapewnią poszanowanie tych praw Uczestnika Programu; 

12) Ewentualne dodatkowe uzgodnienia pomiędzy Stronami mogą być zawarte w protokole 
przekazania Związków bądź dodatkowej umowie pomiędzy Stronami, o ile takowa zostanie 
zawarta. Uzgodnienia takie mogą rozwijać, uchylać lub modyfikować postanowienia 
niniejszego ogólnego porozumienia 

 
 
 
 
 

Za Instytut 
(data, podpis) 

 Za Uczestnika Programu 
(data, podpis) 

 

                                                 
*Podanie źródła przez umieszczenie adnotacji: „Badania wykonane w ................................. były częściowo finansowane 
przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, grant PNRF-103-AI-1/07” lub równoważnej z 
powołaniem na źródło finansowania i numer grantu. 


