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Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 20/2021 z 25 marca 2021 r.  
 

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu programu TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL 

PATENT APPLICATIONS. 

 

 

§1 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz §24 ust. 3 Statutu PG wprowadzam 

Regulamin programu TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

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

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 
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Załącznik 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 20/2021 z 25 marca 2021 r. 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS 

§1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU  

1. Program TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS, zwany dalej 

„Programem”, stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększania transferu 

wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu 

technologii).  

2. Celem Programu jest wdrożenie mechanizmów identyfikacji i ochrony w skali międzynarodowej 

własności intelektualnej wartościowych wynalazków opracowanych na Politechnice Gdańskiej. 

3. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań 

zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student Politechniki Gdańskiej.  

2. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których 

Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega 

ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku.  

§3 BUDŻET i FINANSOWANIE  

1. Dofinansowanie w ramach Programu realizowane jest ze środków subwencji IDUB w części dotyczącej 

działania V.5. Budżet Programu określany jest przez rektora. 

2. Maksymalne dofinansowanie działań, o których mowa w §1 ust. 3, zwanych dalej „projektem”, wynosi 

18 000,00 PLN brutto.  

3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.  

4. Koszty kwalifikowane projektu obejmują:  

1) koszty badań patentowych (analizy stanu techniki),  

2) koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej 

PCT lub w procedurze europejskiej, 

3) koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,  

4) koszty opłat urzędowych za zgłoszenie. 

4. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie jednostki zgłaszającej wniosek 

o dofinansowanie do pokrycia kosztów uzyskania patentu w dalszych procedurach (koszty walidacji 

w wybranych krajach, opłaty urzędowe i in.) w zakresie określonym we wniosku o przyznanie grantu.  

5. Środki finansowe przyznane w ramach dofinansowania podlegają ogólnym zasadom wydatkowania 

środków finansowych na Politechnice Gdańskiej.  

6. Wnioskodawca wskazuje jednostkę organizacyjną uczelni, w której projekt będzie realizowany (wydział 

lub centrum ogólnouczelniane).  

7. Koszty niekwalifikowane i przewyższające wartość dofinansowania projektu pokrywa jednostka, w 

której realizowany jest projekt. 
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8. W przypadku, gdy prawa do wynalazku objętego zgłoszeniem należą do Uczelni w części (wspólność 

praw), dofinansowanie jest proporcjonalne do udziału Uczelni w tych prawach – ustalonego na 

podstawie umowy o wspólności praw do / z patentu zawartej z pozostałymi współuprawnionymi do 

wynalazku.  

§4 TRYB PRZYGOTOWANIA I OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

1. Nabór wniosków w ramach Programu odbywa się są w trybie konkursowym. Konkursy ogłaszane są 

przez prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji.  

2. Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien być przygotowany zgodnie z wzorem określonym 

w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej i papierowej do Centrum Transferu Wiedzy 

i Technologii, które przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego 

wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału 

patentowego wynalazku.  

4. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii przekazuje wniosek wraz z rekomendacją do Komisji 

Oceniającej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez rektora.  

5. Komisja formułuje rekomendację dla rektora co do przyznania lub odmowy przyznania dofinansowania 

projektu. Komisja może zalecić Wnioskodawcy korektę bądź uzupełnienie wniosku.  

6. Decyzję w kwestii dofinansowania podejmuje rektor.  

§5 REALIZACJA PROJEKTU 

1. Wnioskodawca projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu, zostaje kierownikiem 

projektu.  

2. Jednostka organizacyjna, w której realizowany jest projekt, zapewnia obsługę administracyjną 

i finansową projektu.  

§6 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 

1. Kierownik projektu składa w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii sprawozdanie końcowe z jego 

realizacji, przygotowane zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2, w terminie 

nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zakończenia realizacji projektu.  

2. Ocenę sprawozdań przeprowadza Komisja w terminie 3 tygodni od momentu złożenia sprawozdania. 

Sprawozdania mogą być kierowane do poprawy lub uzupełnienia.  

3. Przyjęcie sprawozdania końcowego oznacza rozliczenie projektu oraz akceptację uzyskanych 

wyników.  

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Obowiązujący regulamin Programu zamieszczany jest na stronie internetowej Uczelni Badawczej.  

2. Zmiana treści załączników do niniejszego Regulaminu, jak również dodanie nowych wzorów, nie 

wymaga wprowadzenia zarządzeniem rektora. Aktualne wzory załączników dopuszczonych do 

stosowania zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni Badawczej. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dofinansowanie 

Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania końcowego z realizacji projektu 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Programu TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS 

 

Wniosek o dofinansowanie w programie  

TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS 

Tytuł projektu 

 

Nr projektu 

(uzupełnia 

pracownik CTWT) 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy, telefon, adres e-mail Data 

Wydział 

 

Opis wynalazku 

 

 

Potencjalne zastosowanie rynkowe, odbiorcy, rozwiązania konkurencyjne 

 

 

Potencjał komercjalizacji wynalazku po zakończeniu projektu, w szczególności za granicą 

 

 

Wynalazek zgłoszono na Politechnice Gdańskiej (w Zespole Rzeczników Patentowych) pod 

numerem …………………, a następnie w Urzędzie Patentowym RP w dniu pod numerem………..  

(kopia zgłoszenia stanowi załącznik do Wniosku) 

Prawa majątkowe do wynalazku należą:  

 wyłącznie do Politechniki Gdańskiej 

 wspólnie do Politechniki Gdańskiej (…%) oraz 

…………………………………………………………………….. (…%) (co jest uregulowane 

umową o wspólności praw do/z patentu zawartej w dniu …… pomiędzy ……………. a 

………………..  

Obecny stan zaawansowania – gotowość do wdrożenia (TRL* od 1 do 9) ……….. 

 

Uwagi: 

 

Z jakich środków sfinansowano powstanie wynalazku?  

Należy uwzględnić wszystkie projekty i okoliczności, które mogą wpływać na prawo do korzystania  

z wyników badań.  

 środki własne Uczelni 

 środki uzyskane w ramach grantu krajowego (jakiego?) 

………………………………………….. 
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 środki uzyskane w ramach grantu europejskiego (jakiego?) 

……………………………………… 

 umowy na realizację prac zleconych nr …………………………………….. 

Uwagi: 

 

Plan rozszerzenia ochrony wynalazku poza granicami RP wraz z uzasadnieniem wyboru krajów, 

w których planuje się uzyskanie ochrony – wybór procedury krajowej/regionalnej. Oczekiwane 

wsparcie w ramach Programu (rodzaj i wartość) 

……………………………………………………….. 

Uwagi: 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu TITANIUM 

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą istota wynalazku nie została i nie zostanie upubliczniona 

przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego.  

Podpis Wnioskodawcy 

 

 

Oświadczam, że zgadzam się na obciążenie jednostki, którą zarządzam, kosztami uzyskania 

patentu międzynarodowego i jego utrzymania, co najmniej w pierwszym roku po uzyskaniu patentu.  

Podpis dziekana wydziału / dyrektora centrum 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia zgłoszenia wynalazku na Politechnice Gdańskiej wraz z załącznikami 

2. Kopia umowy o wspólności praw do/z patentu (jeśli dotyczy) 

3. ……………….. 
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* Poziom gotowości technologii do wdrożenia TRL (ang. Technology Readiness Level)  

1. Identyfikacja i opis podstawowych zasad działania (faza koncepcji) 

(badanie w zakresie naukowych podstaw problemu, opracowanie modelu opisowego, wstępna analiza 

sformułowanych koncepcji, identyfikacja podstawowych własności rozwiązania, sformułowanie wariantów 

rozwiązania – wybór najlepszego wariantu lub kilku dalszych do badania) 

2. Sformułowanie koncepcji rozwiązania (faza koncepcji) 

(opracowanie koncepcji rozwiązania oraz możliwość jego technicznej realizacji, opracowania analityczne, analiza 

możliwości zastosowania projektowanego rozwiązania w praktyce) 

3. Potwierdzenie poprawności koncepcji rozwiązania na drodze analitycznej i doświadczalnej (faza koncepcji) 

(analizy teoretyczne z wykorzystaniem modelowania i symulacji, badania laboratoryjne prowadzące do 

potwierdzenia modeli teoretycznych, eksperymenty i badania cząstkowe potwierdzające realność osiągnięcia 

zakładanych funkcji lub parametrów rozwiązania) 

4. Sprawdzenie funkcjonowania podstawowych elementów i podzespołów modelu w warunkach 

laboratoryjnych (faza prototypu) 

(sprawdzenie działania podstawowych elementów modelu, integracja modelu laboratoryjnego z dostępnych 

elementów, sprawdzenie działania podzespołów w warunkach laboratoryjnych, niski poziom wiarygodności 

wyznaczonych parametrów funkcjonalnych modelu) 

5. Sprawdzanie funkcjonowania podstawowych elementów i podzespołów modelu eksperymentalnego 

w symulowanych warunkach eksploatacji (faza prototypu) 

opracowanie i wykonanie podstawowych składników modelu eksperymentalnego, integracja modelu 

eksperymentalnego i sprawdzenie działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (w laboratorium lub innym 

otoczeniu), wysoki poziom wiarygodności wyznaczonych parametrów funkcjonalnych produktu, ocena 

przydatności produktu) 

6. Sprawdzenie funkcjonowania podstawowych elementów i podzespołów modelu eksperymentalnego 

w symulowanych warunkach eksploatacji (faza prototypu) 

(opracowanie i wykonanie prototypowej wersji produktu z zastosowaniem, przynajmniej w części, elementów 

docelowych, przeprowadzenie testów prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w zakresie istotnych 

parametrów pracy, symulowanych w laboratorium lub innym otoczeniu, przeprowadzenie testów prototypu 

w ramach istniejącego systemu technicznego, niekoniecznie docelowego) 

7. Sprawdzenie działania prototypu produktu w docelowych warunkach eksploatacji (faza weryfikacji) 

(opracowanie i wykonanie docelowej lub bliskiej docelowej wersji produktu, pełna integracja sprzętowa 

i programowa, pełne sprawdzenie funkcjonalności produktu w rzeczywistych warunkach eksploatacji, 

wyznaczenie i weryfikacja parametrów pracy, opracowanie wymagań eksploatacyjnych (w tym serwisowych), 

opracowanie wstępnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej)  

8. Wykonanie finalnej wersji produktu (faza weryfikacji) 

(opracowanie i wykonanie produktu w finalnej wersji użytkowej, w ramach docelowego procesu technologicznego, 

analiza kosztów wytwarzania produktu, przeprowadzenie testów produktu i weryfikacja wszystkich parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych z ukierunkowaniem na przyszłego użytkownika) 

9. Wykonanie serii próbnej i uzyskanie certyfikatów zgodności produktu oraz zezwoleń dopuszczenia do 

użytkowania (faza weryfikacji) 

(wytworzenie serii próbnej produktu do badań certyfikacyjnych, przeprowadzenie badań certyfikacyjnych 

potwierdzających zgodność produktu z odpowiednimi normami, opracowanie końcowej dokumentacji techniczno-

eksploatacyjnej) 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu programu TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS 

 

Sprawozdanie końcowe w programie  

TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

Kierownik projektu: nazwisko i imię, 

stopień/tytuł naukowy, stanowisko, 

dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

 

Wydział lub centrum 

 

Tytuł projektu  

Data złożenia wniosku  

 

B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU (maks. 5 000 znaków ze 

spacjami) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

C. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany 

termin wykonania zadania 
(miesiąc, rok) 

Rzeczywisty termin 

wykonania zadania 

(miesiąc, rok) 

    

    

    

 

D. ROZLICZENIE FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU 

 Plan Realizacja 

Koszty   

   

   

   
 

  

   

Koszty ogółem   

E. Wprowadzone zmiany (rodzaj zmiany, uzasadnienie)* 

*jeśli dotyczy 
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Sprawozdanie sporządzono w dniu …………….......... 

 

Kierownik projektu   

 

…………….......... 

czytelny podpis 

 

 

 

 


