
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu PG 

nr 117/2021/XXV 

z 19 maja 2021 r.  

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej 

na Politechnice Gdańskiej. 

 

 

Na podstawie art.152 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

 

§1 Senat Politechniki Gdańskiej uchwala Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności 

intelektualnej na Politechnice Gdańskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 Traci moc Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice 

Gdańskiej, którego tekst jednolity określa Uchwała Senatu PG nr 38/2017/XXIV z 18 stycznia 

2017 r. 

§3 Tracą moc:  

1) Uchwała Senatu PG nr 258/XXIII/2015 z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu 

zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej,  

2) Uchwała Senatu PG nr 38/2017/XXIV z 18 stycznia 2017 r.  w sprawie: zmiany Regulaminu 

zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.  

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PG 

 

 

 

 

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

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 
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Załącznik 

do Uchwały Senatu PG nr 1172021/XXV z 19 maja 2021 r.   

 

 

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej  

na Politechnice Gdańskiej 
 

Politechnika Gdańska dąży do zapewnienia ochrony prawnej powstałym w Uczelni bądź przy jej 

udziale wynikom prac intelektualnych oraz wspiera inicjatywy zmierzające do transferu wiedzy 

i technologii ze środowiska akademickiego do środowiska gospodarczego. Politechnika Gdańska 

otacza szczególną opieką twórców tych wyników poprzez:  

a) ustalenie przyjaznych procedur dokonywania zgłoszeń i zapewnienie fachowego 

opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej celem ochrony w urzędach patentowych, 

b) sprzyjanie poczynaniom twórców, których celem jest transfer ich rozwiązań do środowiska 

gospodarczego, 

c) ustalenie zasad udostępniania wyników prac intelektualnych oraz wspieranie procesów ich 

komercjalizacji, 

d) ustalenie zasad wynagradzania twórców z tytułu komercyjnego wykorzystania wyników prac 

intelektualnych, 

e) uwzględnianie osiągnięć wdrożeniowych w trakcie okresowej oceny dorobku naukowego. 

 

Dla realizacji wyżej wymienionych celów Politechnika Gdańska ustanawia niniejszy regulamin. 

Pojęcia 

§1. Używane w niniejszym regulaminie pojęcia mają znaczenie zdefiniowane poniżej: 

1) „Uczelnia” – Politechnika Gdańska; 

2) „Wynik prac intelektualnych” – wyniki działalności w zakresie badań naukowych, prac 

rozwojowych, jak również twórczości artystycznej zdefiniowane w §2; 

3) „Inne wyniki” – rozwiązania, które mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej Prawo własności 

przemysłowej) i które nie są zdefiniowane w §2, w szczególności znaki towarowe i oznaczenia 

geograficzne;  

4) „Prawa własności intelektualnej” – w zależności od kategorii wyniku, w szczególności prawa 

własności przemysłowej, prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do Know-how, prawa 

pokrewne, prawa do wyników badań objętych ochroną na podstawie art. 23 Kodeksu 

cywilnego;  

5) „Twórcy” – osoby, które stworzyły Wynik prac intelektualnych, należące przynajmniej  

do jednej z poniższych grup: 

a) Pracownicy – osoby zatrudnione w Uczelni w ramach stosunku pracy, 
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b) Studenci – osoby kształcące się na studiach wyższych (stacjonarnych bądź 

niestacjonarnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia, bądź jednolitych studiach 

magisterskich prowadzonych przez Uczelnię),  

c) Doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich oraz doktoranci kształcący się w szkole 

doktorskiej prowadzonej przez Uczelnię, 

d) Słuchacze – uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię,  

e) Współpracownicy – osoby, które stworzyły Wynik prac intelektualnych w wyniku 

realizacji umowy cywilno-prawnej zawartej z Uczelnią, jeśli regulamin ten ma  

do nich zastosowanie na mocy postanowień wyżej wymienionej umowy cywilno-prawnej; 

6) „Firma akademicka” – przedsiębiorstwo założone lub kierowane przez Pracownika, Studenta 

lub Doktoranta, korzystające z Wyniku prac intelektualnych i/lub infrastruktury Uczelni na 

podstawie umowy zawartej z Uczelnią; 

7) „Spółka celowa” – jednoosobowa spółka kapitałowa utworzona przez Uczelnię w celu 

komercjalizacji pośredniej - Excento sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; 

8) „Spółka spin-off” – spółka kapitałowa powołana w celu transferu Wyniku prac intelektualnych 

Uczelni, w której Spółka celowa obejmuje całość lub część udziałów/akcji/warrantów 

subskrypcyjnych; 

9) „Inkubator przedsiębiorczości” – Akademicki Inkubator Gospodarczy PG; 

10) „Centrum Transferu Wiedzy i Technologii” (CTWT) – jednostka ogólnouczelniana powołana 

do zarządzania własnością intelektualną Uczelni oraz do realizacji Komercjalizacji 

bezpośredniej; 

11) „Zespół Rzeczników Patentowych” (ZRP) – jednostka uczelniana powołana  

do ochrony własności przemysłowej powstałej w Uczelni bądź przy jej udziale oraz do 

świadczenia pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej; 

12) „Biblioteka cyfrowa” – Pomorska Biblioteka Cyfrowa gromadząca i udostępniająca  

w sieci komputerowej Uczelni, a także w Internecie, publikacje, w tym książki, skrypty, 

podręczniki, raporty itp. w formie elektronicznej;  

13) „Platforma cyfrowa” – cyfrowe repozytorium Uczelni, cyfrowe platformy kształcenia  

na odległość wspierające procesy edukacyjne; 

14) „Komercjalizacja bezpośrednia” – sprzedaż Wyniku prac intelektualnych albo oddawanie do 

używania tego wyniku, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz 

dzierżawy; 

15) „Komercjalizacja pośrednia” – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach 

lub obejmowanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji 

w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia Wyniku prac intelektualnych; 

16) „Komercjalizacja" – działania polegające na udostępnieniu innym podmiotom Wyniku prac 

intelektualnych określonych w §2 pkt 1 lit. c oraz §2 pkt 2 do 4 niniejszego regulaminu, w celu 

uzyskania korzyści majątkowych zarówno poprzez Komercjalizację bezpośrednią, jak 

i pośrednią; 

17) „Przychód z Komercjalizacji" – przychód uzyskany przez Uczelnię lub Spółkę celową  

z tytułu Komercjalizacji, w szczególności w postaci opłat licencyjnych, dywidendy wypłacanej 

przez Spółkę spin-off lub Spółkę celową, ze zbycia praw do Wyniku prac intelektualnych,  

a także z tytułu zaspokojenia roszczeń powstałych na skutek naruszenia praw majątkowych 
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do Wyniku prac intelektualnych. Do przychodów tych nie wlicza się wynagrodzenia,  

o którym mowa w §7 pkt 6; 

18) „Zysk z Komercjalizacji" – Przychód z Komercjalizacji pomniejszony o należności wypłacane 

innym podmiotom, którym przysługują prawa majątkowe do Wyniku prac intelektualnych, 

a także o nie więcej jak 25% kosztów zewnętrznych bezpośrednio związanych 

z Komercjalizacją, w szczególności kosztów ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości 

przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów 

poniesionych przed podjęciem decyzji o Komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa 

w §7 ust 6; 

19) „Infrastruktura Badawcza” – wszystkie elementy służące wykonywaniu badań, będące 

mieniem Uczelni, zakwalifikowanym i ujętym w ewidencji Uczelni jako środki trwałe, w tym 

aparatura naukowa i badawcza wraz z pomieszczeniami lub zespołami pomieszczeń, do 

których jest ona przypisana, a także obiekty budowlane służące wykonywaniu badań; 

20) „Udostępnienie Infrastruktury Badawczej” – umożliwienie korzystania z Infrastruktury 

Badawczej podmiotom innym niż Uczelnia, jej pracownicy, studenci lub doktoranci; 

21) „Usługi” – świadczenia komercyjne wykonywane na zlecenie podmiotów zewnętrznych przez 

Uczelnię w oparciu o Infrastrukturę Badawczą nieprowadzące do powstania Wyniku prac 

intelektualnych podlegających Komercjalizacji; 

22) „Korzystanie z Infrastruktury Badawczej” – użytkowanie infrastruktury przez pracowników 

Uczelni do celów prowadzenia badań naukowych praz prac rozwojowych; 

23) „Know-how” – pakiet informacji praktycznych wynikających z doświadczenia i badań, które 

są: 

a) niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; 

b) istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych 

umową; oraz 

c) zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było 

sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności. 

Kategorie Wyników prac intelektualnych 

§2. Przedmiotem niniejszego regulaminu są następujące kategorie Wyników prac intelektualnych: 

1) Utwory – utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, obejmujące w szczególności:  

a) utwory naukowe – utwory, które stanowią rezultat naukowego procesu poznawczego 

zorientowane na przedstawienie obiektywnie istniejącej rzeczywistości, w tym rozprawa 

doktorska lub habilitacyjna pracownika Uczelni, 

b) utwory inne niż naukowe – w szczególności praca dyplomowa, opracowania 

o charakterze dydaktycznym, materiały konferencyjne, sylabusy, materiały pomocnicze 

na zajęcia dla studentów, utwory audiowizualne, utwory architektoniczne, 

c) programy komputerowe, w tym wszystkie formy wyrażenia programu, 

d) bazy danych – o ile mają charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego. 

2) Projekty wynalazcze w rozumieniu Prawa własności przemysłowej obejmujące zwłaszcza: 
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a) wynalazki – nowe, niebędące częścią stanu techniki rozwiązania techniczne posiadające 

poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania, 

b) wzory użytkowe – nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące 

kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, 

c) wzory przemysłowe – nowe i posiadające indywidualny charakter postaci wytworu lub 

jego części, nadane mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, 

kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację, 

d) topografie układów scalonych – rozwiązania polegające na przestrzennym, 

wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden 

jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. 

3) Rozwiązania innowacyjne –  

a) nadające się do wykorzystania rozwiązania niebędące wynalazkiem podlegającym 

opatentowaniu zgodnie z Prawem własności przemysłowej, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego – tj. projekty racjonalizatorskie 

w rozumieniu art.7 Prawa własności przemysłowej, lub 

b) rozwiązania mogące mieć cechy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego 

lub topografii układu scalonego, lub 

c) rozwiązania mające cechy Utworu lub Bazy danych, 

 

chronione tajemnicą przedsiębiorcy i traktowane jako Know-how oraz przeznaczone przez 

Uczelnię do Komercjalizacji.  

4) Bazy danych – bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 

danych. 

5) Przedmioty praw pokrewnych – artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, pierwsze 

wydania oraz wydania naukowe i krytyczne. 

Wynik prac intelektualnych powstały w ramach stosunku pracy 

§3. 1.   Wynik prac intelektualnych uznawany jest za stworzony w wyniku wykonywania obowiązków 

ze stosunku pracy, jeżeli: 

1) został stworzony przez Pracownika w czasie trwania zatrudnienia, 

2) jego stworzenie nastąpiło w wyniku wykonywania obowiązków objętych zakresem 

obowiązków Pracownika, w tym również dodatkowych obowiązków powierzonych 

pracownikowi przez Uczelnię, w szczególności zadań w projektach finansowanych  

ze źródeł zewnętrznych, jak również usług komercyjnych wykonywanych na zlecenie 

podmiotów zewnętrznych. 

2. Wynik prac intelektualnych stworzony w czasie trwania stypendium/stażu naukowego lub 

urlopu naukowego uznaje się za stworzony w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 

pracy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej. 

3. Jeżeli wyjazd na stypendium lub staż naukowy nie był finansowany przez Uczelnię i Pracownik 

w tym czasie przebywał na urlopie bezpłatnym, to powstały w tym czasie Wynik prac 

intelektualnych nie jest uważany za stworzony w wyniku wykonywania obowiązków ze 

stosunku pracy. 
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4. Prawa do Wyniku prac intelektualnych stworzonego przez Pracownika delegowanego do innej 

szkoły wyższej, placówki naukowej lub badawczej w kraju lub za granicą należą  

do Uczelni, chyba że umowa pomiędzy instytucją przyjmującą Pracownika a Uczelnią lub 

umowa pomiędzy Pracownikiem a Uczelnią stanowi inaczej.  

5. Autorskie prawa majątkowe do Wyniku prac intelektualnych oraz Innych wyników będących 

utworami, innymi niż naukowe, stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 

pracy nabywa Uczelnia z chwilą przyjęcia tych utworów, zaś w przypadku utworów będących 

programami komputerowymi – prawa te przysługują Uczelni z chwilą stworzenia programu 

komputerowego, chyba że umowa pomiędzy Pracownikiem a Uczelnią stanowi inaczej. 

6. Uczelni przysługują prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór 

użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również prawa z rejestracji topografii 

odpowiednio do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii, 

dokonanych przez Pracownika w warunkach określonych w ust. od 1 do 2 powyżej.  

7. Uczelni przysługują prawa majątkowe do rozwiązań innowacyjnych dokonanych przez 

Pracownika w warunkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej. 

8. Uczelni przysługują prawa do baz danych, Know-how, artystycznych wykonań i Innych 

wyników stworzonych/opracowanych przez Pracownika w ramach stosunku pracy. 

Prawa i obowiązki Twórców oraz Osób zaangażowanych w opracowanie Innych wyników 
będących pracownikami Uczelni 

§4. 1.  Twórcy będącemu pracownikiem Uczelni przysługują prawa osobiste w zakresie, w jakim 

przewidują to przepisy prawa dotyczące danej kategorii wyników, w szczególności prawo do 

autorstwa Wyniku prac intelektualnych. We wszelkich publikacjach prezentujących Wyniki prac 

intelektualnych Uczelnia wymienia Twórcę tego wyniku. 

2. Twórcy będącemu pracownikiem Uczelni przysługuje prawo do udziału w Zysku  

z Komercjalizacji zgodnie z postanowieniami §13, również w przypadku zakończenia stosunku 

pracy z Uczelnią. 

3. Twórca zobowiązuje się zapewnić przysługujący Uczelni udział w Zysku z Komercjalizacji 

zgodnie z postanowieniami §14, również w przypadku zakończenia stosunku pracy pomiędzy 

Twórcą a Uczelnią. 

4. Twórca Projektu wynalazczego, w tym rozwiązania innowacyjnego, jak również Osoba 

zaangażowana w opracowanie Innych wyników jest zobowiązany/a do niezwłocznego 

zgłoszenia powstania wyniku wraz z niezbędnymi podpisanymi oświadczeniami/formularzami, 

danymi o wyniku, kompletną dokumentacją oraz posiadanymi informacjami i doświadczeniami 

niezbędnymi do prowadzenia procedury w sprawie uzyskiwania praw wyłącznych lub 

wykorzystania tego wyniku. Zgłoszenie powinno być dokonane poprzez system MojaPG oraz 

do Zespołu Rzeczników Patentowych, zgodnie z procedurą ustaloną przez Zespół Rzeczników 

Patentowych, opisaną dalej w §7. Za datę otrzymania od Twórcy/Osoby zaangażowanej 

w opracowanie Innych wyników informacji o Wyniku prac intelektualnych/Innych wyników 

uznaje się złożenie kompletu informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, potwierdzone 

nadaniem numeru oraz daty wpisu do rejestru prowadzonego przez Zespół Rzeczników 

Patentowych. Obowiązek dokonania zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy 
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również Wyniku prac intelektualnych, dla których procedury w sprawie uzyskiwania praw 

wyłącznych prowadzone będą przez rzecznika patentowego niebędącego pracownikiem PG. 

5. Twórca zainteresowany przeniesieniem na niego praw do Wyniku prac intelektualnych składa 

oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do tego Wyniku według wzoru 

Uczelni. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Twórca może złożyć w formie pisemnej 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Wyniku prac intelektualnych, o którym mowa w ust. 4. 

Oświadczenie to można złożyć również wraz ze zgłoszeniem Wyniku prac intelektualnych.  

6. Twórca Wyniku prac intelektualnych zobowiązany jest do współdziałania w procesie 

Komercjalizacji i w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych. 

7. Przed publikacją utworu naukowego Twórca winien upewnić się, czy: 

1) opublikowanie utworu naukowego nie szkodzi możliwości uzyskania ochrony prawnej lub 

komercyjnego wykorzystania Wyniku prac intelektualnych przez Uczelnię, 

2) opublikowanie utworu nie naruszy zobowiązania Uczelni do zachowania Wyniku prac 

intelektualnych w poufności. 

8. Przy rozpowszechnianiu utworów naukowych Twórca obowiązany jest do zamieszczenia obok 

swego nazwiska nazwy „Politechnika Gdańska” lub jej odpowiednika w języku obcym. 

9. Twórca nie może ujawnić w żadnej formie Wyniku prac intelektualnych przeznaczonego  

do Komercjalizacji lub skierowanego do postępowania w celu uzyskania praw wyłącznych, 

jeżeli takie ujawnienie mogłoby pozbawić Uczelnię możliwości uzyskania ochrony prawnej tych 

wyników lub możliwości ich Komercjalizacji. 

10. Procedurę przekazania utworów do publikacji w wydawnictwach wewnętrznych, w tym 

w poszczególnych platformach cyfrowych, określa Rektor Uczelni w drodze zarządzenia. 

11. Utwory wydane w wydawnictwach wewnętrznych Uczelni udostępniane będą w Bibliotece 

Cyfrowej dla celów edukacyjnych, naukowych, badawczych lub poznawczych. Utwory te 

udostępniane będą w repozytorium Uczelni, a w przypadku utworów naukowych – jeśli Twórca 

wyrazi na to zgodę – w sieci Internet.  

12. Z chwilą zakończenia stosunku pracy, Pracownikowi nie wolno bez zgody Uczelni 

wykorzystywać wytworzonych przez niego Wyników prac intelektualnych oraz Innych wyników, 

do których prawa przysługują Uczelni, do żadnych celów, poza przypadkami objętymi 

licencjami ustawowymi wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa własności 

przemysłowej. 

13. W przypadku, gdy pomimo podjęcia decyzji o Komercjalizacji Wyniku prac intelektualnych 

Uczelnia na dalszym etapie procesu nie będzie zainteresowana Komercjalizacją Wyniku prac 

intelektualnych, jego Twórca może zwrócić się do Rektora Uczelni o przeniesienie  

na niego praw do tego Wyniku. Przeniesienie to nie może nastąpić w szczególności, jeżeli 

naruszałoby wcześniej zaciągnięte zobowiązania Uczelni. 

Prawa i obowiązki Twórców będących studentami, doktorantami bądź słuchaczami Uczelni 

§5. 1  Studentowi, Doktorantowi lub Słuchaczowi, będącemu Twórcą Utworu stworzonego  

w ramach realizacji programu kształcenia, przysługują autorskie prawa osobiste oraz 

majątkowe do tego utworu. 
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2. Student, Doktorant lub Słuchacz zobowiązany jest do poszanowania praw własności 

intelektualnej innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem praw promotora oraz opiekuna 

pracy dyplomowej.  

3. Student, Doktorant, Słuchacz, będący Twórcą projektu wynalazczego, w tym rozwiązania 

innowacyjnego ma prawo do zgłoszenia Wyniku prac intelektualnych w Zespole Rzeczników 

Patentowych zgodnie z przyjętymi tam zasadami. 

4. Uczelni przysługuje prawo pierwszeństwa opublikowania pracy dyplomowej Studenta  

w okresie sześciu miesięcy od jej obrony, na warunkach określonych w odrębnej umowie 

zawartej ze Studentem. 

5. Prace dyplomowe i prace doktorskie mogą być przygotowywane w ramach prac badawczo-

naukowych realizowanych przez Uczelnię. W takim przypadku, prawa do Wyniku prac 

intelektualnych będą należały do Uczelni, zgodnie z umową zawartą odpowiednio pomiędzy 

Studentem, Słuchaczem lub Doktorantem a Uczelnią. Przed przystąpieniem do wyboru tematu 

pracy Student, Słuchacz, Doktorant jest informowany przez promotora lub opiekuna pracy, czy 

dana praca objęta jest regulacją, o której mowa powyżej. Z tytułu przeniesienia na Uczelnię 

praw do Wyniku prac intelektualnych Studentowi, Doktorantowi, Słuchaczowi przysługuje 

wynagrodzenie po uzyskaniu przez Uczelnię korzyści majątkowych, według zasad podziału 

korzyści majątkowych określonych w §13 niniejszego regulaminu, o ile umowa, o której mowa 

powyżej, nie stanowi inaczej.  

6. W przypadku, gdy prawa do Wyniku prac intelektualnych opracowanych przez Studenta, 

Słuchacza, Doktoranta będą przysługiwały Uczelni zgodnie z umową, o której mowa w ust. 5 

albo wspólnie Uczelni i odpowiednio Studentowi, Słuchaczowi, Doktorantowi, to: 

1) Student, Słuchacz, Doktorant nie może ujawnić w żadnej formie Wyniku prac 

intelektualnych, bez zgody uprawnionego przedstawiciela Uczelni; 

2) z chwilą zakończenia studiów, Studentowi nie wolno bez zgody Uczelni wykorzystywać 

wytworzonego przez niego Wyniku prac intelektualnych do żadnych celów, poza 

przypadkami objętymi licencjami ustawowymi wynikającymi z odrębnych przepisów, 

w szczególności z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz Prawa własności przemysłowej, o ile umowa, o której mowa powyżej, 

nie stanowi inaczej. 

Korzystanie przez Uczelnię z praw majątkowych do Wyniku prac intelektualnych i Innych 
wyników 

§6. 1.  Korzystając z praw majątkowych do Wyniku prac intelektualnych lub Innych wyników, Uczelnia 

kieruje się własnym interesem oraz interesem ogólnospołecznym. 

2. Uprawnionym do zawierania umowy dotyczącej praw majątkowych do Wyniku prac 

intelektualnych lub Innych Wyników (dotyczy zasobów istniejących na dzień zawarcia danej 

umowy) jest Rektor Uczelni, bądź osoba, której Rektor Uczelni udzielił stosownego 

pełnomocnictwa.  

3. Rektor Uczelni podejmuje decyzje w zakresie ustalania preferencyjnych zasad korzystania  

z Wyniku prac intelektualnych lub Innych Wyników przez Firmy akademickie, Spółki spin-off 

lub inne podmioty. 
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4. Uczelnia może korzystać, bez odrębnego wynagrodzenia Twórcy będącego pracownikiem 

Uczelni, z materiału naukowego zawartego w utworze naukowym Twórcy dla celów 

badawczych lub dydaktycznych, jak również udostępniać ten materiał osobom trzecim, jeżeli 

wynika to z uzgodnionego przeznaczenia utworu naukowego lub zostało postanowione 

w umowie.  

Procedura zgłaszania Wyniku prac intelektualnych i Innych wyników 

§7. 1.  Zgłoszenie, o którym mowa w §4 ust. 4 i §5 ust. 3, następuję przed rozpoczęciem procedur 

w sprawie uzyskiwania praw wyłącznych, w formie pisemnej i elektronicznej, zgodnie 

z procedurami przyjętymi w Zespole Rzeczników Patentowych. 

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się przede wszystkim: 

1) dane i opis projektu wynalazczego, rozwiązania innowacyjnego lub innej kategorii 

rozwiązań w rozumieniu Prawa własności przemysłowej oraz Know-how w zakresie tego 

rozwiązania, 

2) wykaz wszystkich Twórców wraz z zaakceptowanym przez nich podziałem wkładu 

twórczego wraz z wymaganymi dodatkowymi danymi i podpisami, na dostępnym 

formularzu, 

3) informacje na temat źródeł finansowania badań, w ramach których opracowano 

rozwiązanie (w przypadku finansowania zewnętrznego) i deklarację odpowiedniej 

jednostki o gotowości poniesienia tych kosztów na cele procedury uzyskiwania praw 

wyłącznych wraz ze stosownymi podpisami, 

4) oświadczenie o poufnym charakterze rozwiązania oraz zobowiązanie do dalszego 

zachowania go w poufności (co stanowi czynność niezbędną przy zgłaszaniu rozwiązania 

innowacyjnego), 

5) oświadczenie o braku lub o występowaniu konfliktu interesów przy realizacji prac nad 

Wynikiem prac intelektualnych lub Innymi wynikami, 

6) posiadane informacje na temat zobowiązań Uczelni do przeniesienia lub udzielenia prawa 

do korzystania ze zgłaszanego Wyniku prac intelektualnych oraz roszczeniach 

obciążających te wyniki i innych prawach osób trzecich do tych wyników, 

7) wszelkie posiadane informacje na temat możliwości Komercjalizacji zgłaszanego Wyniku 

prac intelektualnych i Innych wyników tj. zalety i wady rozwiązania, informacje 

o konkurencji i potencjalnych nabywcach, informacje o potencjalnych kosztach 

dokończenia i wdrożenia badań, a także informacje ekonomiczne pozwalające na ocenę 

potencjału komercyjnego lub też znane Twórcy źródła zawierające powyższe informacje. 

3. Twórca wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, może dołączyć propozycje dotyczące: 

1) sposobu Komercjalizacji,  

2) sposobu i zakresu ochrony Wyniku prac intelektualnych lub Innych wyników, 

3) udzielenia nieodpłatnie licencji do powszechnego korzystania ze zgłaszanego Wyniku 

prac intelektualnych (np. w ramach tzw. „Otwartej Nauki” lub wolnego lub otwartego 

oprogramowania). 

4. W przypadku złożenia przez Twórcę będącego Pracownikiem oświadczenia, zgodnie z §4 ust. 

5, o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do Wyniku prac intelektualnych, Uczelnia 
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w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez Twórcę tego oświadczenia podejmuje decyzję 

o przyjęciu bądź nieprzyjęciu Wyniku prac intelektualnych do Komercjalizacji.  

5. W przypadku, gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, i informacje uzyskane od Twórcy są 

niekompletne, tj. nie pozwalają na dokonanie wstępnej oceny potencjału komercyjnego 

zgłoszonego Wyniku prac intelektualnych, Uczelnia może zażądać od Twórcy dodatkowych 

wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji. Twórca przekazuje dostępne mu informacje 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w przypadku opóźnienia z udzieleniem 

wyjaśnień, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu o długość opóźnienia. 

6. W przypadku podjęcia przez Uczelnię decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji albo po 

bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, Uczelnia w terminie 30 dni 

przedstawia Twórcom, o których mowa w ust 4, ofertę zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej 

umowy o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej oraz Know-how związanego 

z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których 

utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi. Wynagrodzenie Uczelni za przeniesienie 

praw, o których mowa powyżej, nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

7. Umowa, o której mowa w ust. 6, zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku nieprzyjęcia przez Twórcę oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6, prawa 

do Wyniku prac intelektualnych łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, 

na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi, przysługują nadal Uczelni. 

9. Przepisy ust. od 4 do 8 nie dotyczą przypadków, gdy działalność naukowa, w ramach której 

opracowano Wyniki prac intelektualnych, była prowadzona: 

1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą tę działalność, 

przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników działalności naukowej na 

rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (np. umowy na realizację 

prac zleconych), 

2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami 

działalności naukowej oraz Know-how związanym z tymi wynikami. 

10. Uczelnia przekazuje Twórcy decyzję w przedmiocie Komercjalizacji na służbowy adres poczty 

elektronicznej wskazany przez Twórcę w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. 

Zasady komercjalizacji Wyniku prac intelektualnych i Innych wyników 

§8. 1.  Komercjalizację nadzoruje dyrektor CTWT we współpracy z: 

1) Twórcą Wyniku prac intelektualnych/osobą zaangażowaną w opracowanie Innych 

wyników, 

2) kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Twórca, 

3) rzecznikiem patentowym.  

2. CTWT przeprowadza analizę potencjału Wyniku prac intelektualnych w celu określenia 

możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji, a dla Wyniku skierowanego do komercjalizacji – 

w miarę posiadanych zasobów: 

1) opracowuje ofertę udostępnienia Wyniku (odpłatnego lub nieodpłatnego); 
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2) prowadzi promocję danego Wyniku w celu pozyskania nabywcy/odbiorcy danej 

technologii lub rozwiązania (udział w targach, promocja medialna, umieszczenie oferty 

w bazach technologii); 

3) wspiera podniesienie poziomu gotowości Wyniku do wdrożenia – organizuje wraz 

z twórcami finansowanie na opracowywanie prototypów rozwiązań, prace B+R i prace 

wdrożeniowe; 

4) aktywnie poszukuje nabywców technologii.  

3. Wykorzystanie istniejącego Wyniku prac intelektualnych oraz Innych wyników w projektach 

badawczo – rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, bądź w celu realizacji 

przedmiotu usług komercyjnych wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, 

wymaga uzyskania opinii dyrektora CTWT i nie może naruszać wcześniejszych zobowiązań 

Uczelni co do wykorzystania tego Wyniku. 

4. Rektor Uczelni lub właściwy prorektor może powierzyć komercjalizację Wyniku prac 

intelektualnych oraz Innych wyników innej jednostce niż CTWT, przy czym w takim przypadku, 

jednostka ta zobowiązana jest informować dyrektora CTWT na bieżąco o przebiegu i stanie 

Komercjalizacji.  

5. Twórca ma prawo do uzyskania informacji na temat aktualnego stanu prac i działań związanych 

z Komercjalizacją wytworzonego przez niego Wynik prac intelektualnych.  

6. Uczelnia, określając warunki Komercjalizacji, uwzględnia w miarę możliwości oczekiwania 

Twórcy w tym zakresie. 

7. Wszystkie osoby zaangażowane w Komercjalizację zobowiązane są do zachowania  

w tajemnicy wszelkich nieujawnionych publicznie informacji związanych z procesem 

Komercjalizacji, chyba że zostaną z tej tajemnicy zwolnione na piśmie przez Rektora Uczelni 

albo upoważnioną przez niego osobę.  

8. W przypadku, gdy Rektor Uczelni powierzy Spółce celowej zarządzanie Wynikami prac 

intelektualnych, funkcje i zadania zastrzeżone w niniejszym regulaminie dla dyrektora CTWT 

przejmuje zarząd Spółki celowej. 

9. Komercjalizacja odbywa się w Uczelni w szczególności poprzez: 

1) udzielenie licencji na korzystanie z Wyniku prac intelektualnych lub Innych wyników, 

2) sprzedaż praw lub udziału w prawach do Wyniku pracy intelektualnych lub Innych 

wyników, 

3) uzyskiwanie korzyści z udziału we wspólnych prawach przysługujących Uczelni  

i innym podmiotom, 

4) utworzenie lub przystąpienie do Spółki spin-off z udziałem Spółki celowej. 

10. W uzasadnionych przypadkach Rektor Uczelni w drodze zarządzenia ustala szczegółowe 

procedury Komercjalizacji.  
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Spółki spin-off 

§9. 1.  Spółka celowa tworzy, współtworzy lub przystępuje do Spółki spin-off, obejmując w niej 

udziały/akcje/warranty w zamian za: 

1) aport w postaci praw majątkowych do Wyniku prac intelektualnych, 

2) wkład pieniężny, przy czym w tym przypadku Uczelnia udziela Spółce spin-off licencji na 

korzystanie z Wyniku prac intelektualnych lub udostępnia jej Majątek Uczelni 

na podstawie stosownej umowy (najem, dzierżawa, użyczenie itd.).  

2. Udziałowcem Spółki spin-off może być Twórca, inni pracownicy Uczelni oraz inne podmioty 

zainteresowane Komercjalizacją danego Wyniku prac intelektualnych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Twórca danego Wyniku prac intelektualnych  

w zamian za prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w §13, może otrzymać 

udziały/akcje/warranty w spółce spin-off na zasadach określonych w umowie zawartej 

pomiędzy Spółką celową, Uczelnią i Twórcą.  

4. W przypadku konieczności wykorzystywania przez Spółkę spin-off lub Firmę akademicką 

Majątku Uczelni, Spółka spin-off lub Firma akademicka zawiera z Uczelnią umowę określającą 

w szczególności: 

1) zakres i wynagrodzenie Uczelni z tytułu korzystania z tych zasobów, 

2) zasady zatrudniania pracowników Uczelni, 

3) zasady powoływania się na powiązania z Uczelnią, w tym zasady korzystania z godła-

logotypu i znaków towarowych Uczelni.  

Zasady korzystania z Infrastruktury Badawczej Uczelni wykorzystywanej do Komercjalizacji 
Wyniku badań naukowych i prac rozwojowych 

§10. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej nadzoruje przestrzeganie regulaminu w zakresie zasad 

korzystania z Infrastruktury Badawczej powierzonej tej jednostce oraz wyznacza osobę 

odpowiedzialną za eksploatację, utrzymanie, a także właściwe wykorzystanie w celach 

komercjalizacji wyników badań poszczególnych składników tego majątku. 

2. Korzystanie z Infrastruktury Badawczej wykraczające poza obowiązki i zadania wynikające ze 

stosunku pracy oraz poza zadania wynikające z realizacji umów zawartych przez Uczelnię 

z podmiotami zewnętrznymi, wymaga pisemnej zgody Rektora Uczelni lub osób przez niego 

upoważnionych. 

3. Infrastruktura Badawcza może być wykorzystywana do Komercjalizacji Wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych wyłącznie w formie i w zakresie określonym w umowie zawartej 

pomiędzy podmiotem, o którym mowa w ust. 2, a Uczelnią. 

4. Zasady komercyjnego i niekomercyjnego Udostępniania Infrastruktury Badawczej podmiotom 

zewnętrznym, świadczenie Usług w oparciu o Infrastrukturę Badawczą oraz Korzystanie z niej 

przez Pracowników, Studentów oraz Doktorantów określa Regulamin korzystania 

z infrastruktury badawczej Politechniki Gdańskiej. 

Tajemnica przedsiębiorstwa. Klauzula poufności 

§11. 1. Tajemnicę przedsiębiorstwa Uczelni stanowią informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 
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w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. 

2. Tajemnicę przedsiębiorstwa Uczelni stanowią między innymi wnioski, opinie, umowy i raporty 

z realizacji zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art.381 ust.1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dotyczące Polskiej 

Mapy Infrastruktury Badawczej. 

3. Wszelkie informacje dotyczące Wyniku prac intelektualnych, których ujawnienie mogłoby 

pozbawić Uczelnię możliwości uzyskania ich ochrony prawnej lub komercjalizacji bądź narazić 

Uczelnię na szkodę, nie mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że Uczelnia lub instytucja 

współfinansująca badania wyrażą na to zgodę w formie pisemnej. 

4. Do obowiązków pracownika określonych w Kodeksie pracy należy zachowanie w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Naruszenie tego 

obowiązku może stanowić podstawę do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy na podst. 

art. 52 §1 Kodeksu pracy.  

5. Materiały poufne powinny być oznaczone zastrzeżeniem „poufne”. 

Ochrona dóbr osobistych oraz znaków towarowych Politechniki Gdańskiej 

§12. 1. Dobra osobiste Uczelni, w szczególności jej wizerunek, dobre imię i renoma pozostają pod 

ochroną wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego. 

2. Użycie nazwy „Politechnika Gdańska”, godła-logotypu oraz znaków towarowych Uczelni do 

celów komercyjnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością Uczelni może nastąpić 

wyłącznie zgodnie z zasadami uchwalonymi przez senat Uczelni oraz zarządzeniami Rektora 

w tym przedmiocie. 

3. Rektor Uczelni na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni podejmuje decyzję  

o zgłoszeniu do ochrony prawnej znaków towarowych mających na celu identyfikację danej 

jednostki i/ bądź realizowanych przez nią przedsięwzięć. 

 

Podział uzyskanych korzyści majątkowych w przypadku Komercjalizacji dokonanej przez 
Uczelnię 

§13. 1. Podział Zysku z Komercjalizacji uzyskanego przez Uczelnię w rezultacie wykorzystywania 

Wyniku prac intelektualnych, w szczególności z opłat licencyjnych, z udziału w korzyściach ze 

stosowania /z korzystania z projektu wynalazczego, w tym rozwiązania innowacyjnego przez 

osobę współuprawnioną lub z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa lub udziału w prawie do 

Wyniku prac intelektualnych, dokonany zostaje według następujących zasad: 

1) 50% – wynagrodzenia Twórców, 

2) 10% – nagrody dla osób współpracujących przy wdrożeniu, 

3) 40% – Uczelnia, z przeznaczeniem: 

a) 30% dla wydziału/jednostki pozawydziałowej, w którym Wynik prac intelektualnych 

został opracowany, 

b) 10 % dla CTWT. 

2. W przypadku wniesienia przez Uczelnię aportu w postaci prawa do Wyniku prac intelektualnych 

do Spółki celowej, na mocy trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Twórcą, Spółką Celową 



 

 

 

 

 

 

str. 13 

 

i Uczelnią, Uczelnia może przenieść zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia Twórcy z 

należnej mu części Zysku z Komercjalizacji na Spółkę celową.  

3. Wartość udziałów objętych przez Uczelnię w Spółce celowej lub przez Spółkę celową  

w Spółce Spin-off w zamian za aport w postaci prawa do Wyniku prac intelektualnych nie 

stanowi Przychodów z Komercjalizacji. 

4. Twórcy nie przysługuje udział w osiągniętym przez Uczelnię lub Spółkę celową Zysku  

z Komercjalizacji w przypadku, gdy Komercjalizacja nastąpiła poprzez Spółkę spin-off,  

a Twórca objął udziały lub akcje w Spółce spin-off zgodnie z postanowieniami §9 ust. 3 

niniejszego regulaminu. W takim przypadku wynagrodzenie Twórcy stanowią posiadane przez 

niego udziały lub akcje w Spółce spin-off i należna z tego tytułu dywidenda.  

5. W przypadku określonym w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, co najmniej 50% 

Zysku z Komercjalizacji osiągniętego przez Spółkę celową przeznaczane jest na 

wynagrodzenia Twórców. 

6. Jeżeli Zysk z Komercjalizacji określony w ust. 1 przypada więcej niż jednemu Twórcy, udział 

każdego z Twórców w tym zysku określa się według procentowego udziału twórczego 

deklarowanego przez Twórców. W przypadku istnienia sporu pomiędzy Twórcami, co do 

wysokości wkładu twórczego, podział Zysku z Komercjalizacji jest wstrzymany do czasu 

osiągnięcia przez nich porozumienia w tym zakresie lub prawomocnego orzeczenia 

sądowego/zawartej ugody w tym przedmiocie. 

7. W przypadku, gdy udziałowcem lub akcjonariuszem Spółki spin-off jest Spółka celowa,  

do której Uczelnia wniosła aportem prawa do Wyniku prac intelektualnych,  

bez przeniesienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, wynagrodzenie Twórców jest 

wypłacane z przychodów Uczelni pochodzących z dywidendy wypłaconej przez Spółkę celową, 

proporcjonalnie do udziału Zysków Spółki celowej z tytułu Komercjalizacji Wyniku prac 

intelektualnych w stosunku do całości zysków Spółki celowej. 

8. Rektor, na wniosek Twórcy może ustalić podział Zysku z Komercjalizacji na warunkach 

indywidualnie określonych, w szczególności, gdy dokonanie projektu wynalazczego, w tym 

rozwiązania innowacyjnego lub stworzenie utworu nastąpiło bez lub z niewielkim 

zaangażowaniem potencjału badawczego, w tym infrastruktury badawczej Uczelni. Decyzja 

Rektora stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia Twórców, o której mowa w ust. 1, 5, 6 i 7. 

9. W przypadku uzyskania przez Uczelnię korzyści z tytułu korzystania z projektu wynalazczego, 

w tym rozwiązania innowacyjnego, programu komputerowego lub bazy danych we własnym 

zakresie, w tym również z tytułu sprzedaży wyrobów zawierających te rozwiązania lub z tytułu 

świadczenia przez Uczelnię usług na rzecz osób trzecich przy wykorzystaniu tych rozwiązań, 

Uczelnia zobowiązana jest do wypłacenia Twórcy wynagrodzenia określonego w zawartej 

z nim odrębnej umowie. 

10. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie w przypadku, gdy Wynik prac intelektualnych 

wykorzystywany jest przez Uczelnię wyłącznie do celów badawczych lub dydaktycznych,  

jak również w innych przypadkach skutkujących nieuzyskiwaniem przez Uczelnię korzyści  

z tytułu korzystania z tego Wyniku. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest przynajmniej raz w roku do dnia  

31 marca z tytułu Zysków z Komercjalizacji osiągniętych przez Uczelnię w roku poprzednim. 
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12. Twórcy, który przyjął ofertę nabycia Wyniku prac intelektualnych w ramach umowy, o której 

mowa w §7 ust. 6, udział w Zysku z Komercjalizacji nie przysługuje. 

13. Nadzór nad rozliczeniem korzyści majątkowych w przypadku Komercjalizacji dokonanej przez 

Uczelnię sprawuje CTWT. 

Podział uzyskanych korzyści majątkowych w przypadku Komercjalizacji dokonanej przez 
Twórcę 

§14. 1. Uczelni przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% Zysku z Komercjalizacji dokonanej przez 

Twórcę w rezultacie nabycia od Uczelni Wyniku prac intelektualnych, zgodnie  

z postanowieniami umowy, o której mowa w §7 ust. 6. Podział wynagrodzenia Uczelni 

dokonany zostaje według następujących zasad: 

1) 15% dla wydziału/jednostki pozawydziałowej, w którym Wynik prac intelektualnych został 

opracowany,  

2) 5% – nagrody dla osób współpracujących przy wdrożeniu, 

3) 5 % dla CTWT. 

2. W przypadku Wyniku prac intelektualnych stworzonego zespołowo, każdy z Twórców 

odpowiada wobec Uczelni za zobowiązania, o których mowa w ust. 1, do wysokości 

przypadającego mu udziału we współwłasności do Wyników pracy intelektualnej. 

3. Twórca jest zobowiązany do przekazania w formie pisemnej dyrektorowi CTWT informacji 

o osiągniętych Zyskach z Komercjalizacji  w danym roku do dnia 31 stycznia roku następnego.  

4. Twórca wypłaca Uczelni wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przynajmniej raz w roku  

do dnia 31 marca za Zyski z Komercjalizacji osiągnięte przez Twórcę w roku poprzednim. 

Inne postanowienia 

§15. 1. Do Wyniku prac intelektualnych w zależności od kategorii danego wyniku stosuje się 

następujące przepisy prawa: 

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej  

2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  

5) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

6) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o ochronie baz danych. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rektor Uczelni. 

W szczególności Rektor może w drodze zarządzenia określić szczegółowe procedury 

zgłaszania Wyników prac intelektualnych, ich administracyjnej obsługi i prowadzonego 

postępowania.  

3. Jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu zawierają odmienne regulacje niż: 

1) umowa pomiędzy Uczelnią a Twórcą, lub 

2) umowa pomiędzy Uczelnią a innym podmiotem, w tym inną uczelnią polską lub 

zagraniczną, lub 

3) umowa o dofinansowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych,  

w ramach realizacji którego zostaje stworzony Wynik prac intelektualnych,  
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to postanowienia takich umów mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

4. Do komercjalizacji wyników badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, 

wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą 

i wyprowadzoną odmianą rośliny lub prac rozwojowych oraz do Know-how związanego z tymi 

wynikami, powstałych przed dniem 1 października 2015 roku stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

5. Przestrzeganie niniejszego regulaminu należy do obowiązków pracowniczych.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa określone w ust. 1. 
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