
Uchwala nr 4911XLVII/2012 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu zarzqdzania prawami wlasnosci przemyslowej oraz 
zasad komercjalizacji wynik6w badafl naukowych i prac rozwojowych 

1. 	 Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajqc na podstawie art. 86c ustawy z dnia 27 
lipca 2005r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z p6in. zm.) 
oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu PW, uchwala Regulamin zarzqdzania prawami 
wlasnosci przemyslowej oraz zasad komercjalizacji wynik6w badafl naukowych i 
prac rozwojowych w Politechnice Warszawskiej. 
Regulamin stanowi zalqcznik do uchwaly. 

2. 	 Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia. Postanowienia § 13 ust. 4, 
odnoszqce sit';. do um6w zawartych przed wejsciem w zycie Regulaminu, wchodzq 
w zycie w ciqgu roku od dnia uchwalenia. 

Sekretarz Senatu 	 tor(rJ
I .~~~1 

dr ini. Teresa Ostrowska 	 prof. dr hab, inZ. Wlodzimierz Kurnik l 



Zal'l.cznik do uchwaly nr 491IXLVIII2012 
Senatu PW z dnia 20 czerwca 2012 r. 

Regu lam in 

zarz,!:dzania prawami wlasnosci przemyslowej oraz zasad komercjalizacji wynikow badafi. 

naukowych i prac rozwojowych 

§1 
Definicje 

Uzyte w Regulaminie okreslenia oznaczaj'!:: 

1. 	 Uczelnia - Politechnika Warszawska; Rektor rektor Uczelni; 
2. 	 Dobro Intelektualne - dobra okreslone w § 2 ust. 1; 
3. 	 Dobro Intelektualne Uczelni - Dobro Intelektualne, do ktorego prawo przysluguje 

Uczelni; 
4. 	 Jednostka Zarzqdzajqca jednostka organizacyjna Uczelni lub Spolka Celowa powofana 

do komercjalizacji Dobr Intelektualnych Uczelni. W przypadku ustanowienia przez 
Uczelni~ Spolki Celowej - zgodnie z Art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo 0 

Szkolnictwie Wyzszym" - wszystkie przepisy niniejsze stosuje si~ do niej odpowiednio. 

5. 	 Pracownik osoba, zatrudniona w Uczelni na podstawie umowy 0 prac~ lub 
mianowania. Do osob wykonuj,!:cych czynnosci na rzecz Uczelni na podstawie umowy 
cywilnoprawnej przepisy dotyczl:lCe Pracownikow stosuje si~ odpowiednio; 

6. 	 Student - osoba ksztaic,!:ca si~ na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach 
pierwszego, drugiego stopnia. Do uczestnikow studiow podyplomowych, oraz osob 
odbywaj,!:cych staze na Uczelni przepisy dotycz'!:ce Studentow stosuje si~ odpowiednio; 

7. 	 Doktorant - uczestnik studiow doktoranckich, a takze osoba realizuj,!:ca prac~ doktorsk'!: 
na Uczelni, nieb~d,!:ca jej pracownikiem. 

8. 	 Tworca - osoba, ktora stworzyla lub wspoltworzyla Dobro Intelektualne Uczelni; 

9. 	 Jednostka Organizacyjna jednostka organizacyjna Uczelni, w tym wydzial, kolegium, 
jednostka mi~dzywydzialowa, studium lub inna jednostka wykonuj,!:c,!: zadania naukowe, 
dydaktyczne, doswiadczalne lub uslugowe; 

10. 	 Znaki Firmowe Uczelni - nazwy, skroty, loga oraz zlorenia barw Uczelni oraz jej 
Jednostek Organizacyjnych; 

11. 	 Pomoc Uczelni - doraine wsparcie (finansowe, techniczne, merytoryczne lub 
organizacyjne) przez Uczelni~ dzialafi. maj,!:cych na celu powstawanie wlasnosci 
intelektualnej. 

§2 


Zakres przedmiotowy i podmiotowy Regulaminu 


1. 	 Przedmiotem Regulaminu s,!: nast~puj,!:ce Dobra Intelektualne, b~d,!:ce kategoriami 
wynikow prac tworczych: 
1) Rozwi,!:zania: 

a. wynalazek: nowe (w skali swiatowej) rozwi,!:zanie dotycz'!:ce techniki, 
ujawniane publicznie w procesie udzielania ochrony, posiadaj,!:ce poziom 
wynalazczy (nieoczywistosc), nadajl:lCe si~ do przemyslowego stosowania 
(potencjalna gotowosc do realizacji); 



b. wzor uzytkowy: nowe (w skali swiatowej) i uzyteczne rozwietzanie (moze bye 
oczywiste) 0 charakterze technicznym, dotyczetce ksztaltu, budowy Iub 
zestawienia przedmiotu 0 trwalej postaci; 

c. wzor przemyslowy: nowa i posiauaj<t.t:a inuywiuuainy dtarakLer postac wytworu 
lub jego cz~sci nadana mu w szczeg6Inosci przez cechy linii, kontur6w, 
ksztalt6w, kolorystyk~, struktur~ Iub material wytworu oraz przez jego 
omamentacj~; 

d. Topografla ukladu scalonego: rozwictzanie polegajetce na przestrzennym, 
wyrazonym w dowolny spos6b, rozpIanowaniu element6w, z kt6rych co 
najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich Iub cz~sci pol(lCzen 
ukladu scalonego. 

e. kaMe 	 rozwi/:lZanie 0 charakterze technicznym, techniczno-organizacyjnym, 
naukowym, finansowym lub innym, kt6re moze bye przeznaczone do 
komercjalizacji, a nie jest chronione za pomocet praw wy1etcznych. 

2) Know-how (pakiet informacji praktycznych, wynikajetcych z doswiadczenia i badan, 
kt6re Set: niejawne, istotne i zidentyfikowane). 

3) Utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych, a takze bazy danych 
nieb~detcych utworami autorskimi, 0 ile stanowietprzedmiot komercjalizacji. 

4) ZnakiJirmowe Uczelni. 

2. 	 Regulamin stosuje si~ do Pracownik6w, Student6w i Doktorant6w Uczelni. 

3. 	 Regulamin stosuje si~ do doktorant6w Uczelni, przy czym, gdy osoba b~detca 

doktorantem zwi/:lZana jest z Uczelniq umowet 0 prac~, staje si~ w rozumieniu 
Regulaminu Pracownikiem Uczelni, w pozostalych przypadkach Studentem. 

4. 	 Regulamin stosuje si~ do innych podmiot6w uczestniczetcych w pracach naukowych, 
badawczych albo rozwojowych, jezeli tak stanowi umowa zawarta mi~dzy tymi 
podmiotami, a Uczelniq. 

5. 	 Prawa do D6br Intelektualnych tworzonych w trakcie wsp61pracy Uczelni w ramach 
wsp6Inych przedsi~wzi~e i zleceti. z podmiotami trzecimi powinny bye kazdorazowo 
ustalane w odnosnych umowach. 

6. 	 Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne dotyczetce D6br Intelektualnych 
stanowiet tajemnic~ Uczelni. Obejmujet one program tych prac, przygotowywanie, 
przebieg i wyniki. 

§3 

Podstawowe prawa i obowi~ki Tw6rcy 

1. 	 Tw6rcy przysluguje prawo do: 

1) wynagrodzcnia okrcslonego w § 5; 

2) zachowania praw osobistych do Dobr Intelektualnych Uczelni obJ~tych niniejszym 
Regulaminem. 

2. 	 Na Tw6rcy b~detcym Pracownikiem, Studentem lub Doktorantem ci¥y obowi'tzek: 

1) zawiadomienia lednostki Zarzqdzajqcej, bez zb~dnej zwloki, 0 mozliwosci 
komercjalizacji rezultatow prowadzonyt:h badan, w szczeg6lnosci potrzebie ochrony 
patentowej; 
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2) 	przekazywanie informacji do lednostki Zarzqdzajqeej 0 jego kolejnych etapach 
(planowanie ochrony, jej uzyskanie lub odmowa udzielenia) dla ce16w ewidencyjnych, 
gdy proces ochrony Dobra Intelektualnego finansowany jest ze srodk6w 
prowadzonego projektu; 

3) 	podj~cia starafi oraz wsp61pracy z Uezelniq w celu umozliwienia Uezelni ochrony 
wytworzonych przez Tw6re~ D6br Intelektualnyeh Uezelni; 

4) 	podj~cia wszelkich dzialafi dla umozliwienia Uezelni korzystania z praw do D6br 
Intelektualnyeh Uezelni, w szczeg6lnosci obowi'lZku zachowania poufnosci oraz 
obowi'lZku wsp61dzialania (0 ile jest to niezb~dne) w celu uzyskania ochrony. 

3. 	 Praeownik uczestnicz~cy w pracach zespolu dzialaj~cego pod kierownictwem innej 
instytucji w ramach wykonywania zadafi ze stosunku pracy, zobowi~zany jest do 
niezwlocznego poinformowania w formie pisemnej kierownika macierzystej lednostki 
Organizacyjnej 0 mozliwosci powstania Dobra Intelektualnego. 

4. 	 W razie podj~cia, za zgod~ Rektora, indywidualnej wsp61pracy z podmiotem 
zewn~trznym dotycz~cej rezultat6w tw6rczych, Praeownik Uezelni zobowi'lZany jest do 
unikania sytuacji konfliktu interes6w wobec Uezelni, a jezeli taka sytuacja wystqpi lub 
zajdzie uzasadniona obawa, ze moZe wysttijJic - rna obowi'lZek niezwlocznie 
poinformowac 0 tym kierownika macierzystej lednostki Organizacyjnej celem 
uzgodnienia dalszego post~powania. 

§4 

Prawa majrttkowe do D6br Intelektualnych 

1. 	 Prawa maj~tkowe do D6br Intelektualnyeh stworzonych przez Praeownika, Studenta lub 
Doktoranta w ramach obowi~zk6w wobec Uezelni, przysluguj~ Uezelni, z zastrzeZeniem 
ust. 4, chyba ze umowa indywidualna stanowi inaczej. 

2. 	 Przedmiot prawa wlasnosci intelektualnej uznany zostanie za realizacj~ obowi'lZk6w 
Praeownika wobec Uezelni, jeZeli spelnione zostan~ lrtcznie nast~puj~ce przeslanki: 

1) przedmiot ten jest stworzony w czasie trwania stosunku pracy; 

2) zakres obowi'lZk6w wobec Uezelni obejmuje dzialania, w wyniku kt6rych moze 
dojsc do stworzenia tego przedmiotu; 

3) przedmiot zostanie stworzony w zwi'lZku z wykonywaniem tych obowi'lZk6w. 

3. 	 Przedmiot prawa wlasnosci intelektualnej uznany zostanie za realizacj~ obowi~zk6w 
Studenta wobec Uezelni, jezeli spelniona zostanie kt6ras z nast~puj~cych przeslanek: 

1) 	 przedmiot ten stworzony zostanie w ramach tego obowi~zku, w szczeg6lnosci w 
ramach projekt6w wynikaj~cych z programu studi6w (prace cwiczeniowe, prace 
zaliczeniowe, dyplomowe); 

2) 	przedmiot ten zostanie stworzony z pomoeq Uezelni, w szczeg6lnosci w ramach 
dzialania k6l naukowych. 

4. 	 Prawa do Dobr Intelektualnych POWF;tllfyc:h przy pom-oey Uczelni, strony ustalajft w 
umowie okreslaj~cej zakres i warunki pomocy udzielonej przez Uczelni~. W przypadku 
braku takiej umowy Uezelnia rna prawo do nieodplatnego korzystania we wlasnym 
zakresie z powstalych przy jeJ pom-oey rozwiqzafi i lltwor6w (do nieodplatnej, pdnej 
i niewyi~cznej licencji). 
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§5 

Zarz~dzanie prawami autorskimi 

1. 	 Prawo do publikacji utworu autorskiego (utrwalania i zwielokrotniania wytwarzanie 
okreslon'l technik~ w tym technik'l drukarsk~ reprograficzn~ zapisu magnetycznego oraz 
technik'l cyfrowcD przysluguje Tw6rcy, chyba ze w indywidualnej umowie postanowiono 
inaczej. Warunkiem jest powolanie w publikacji pelnej nazwy lednostki Organizacyjnej, 
a w wypadku prac dyplomowych rowniez wskazanie promotora tej pracy. lesE utwor jest 
cz~sci'l utworu zbiorowego, do jego opublikowania wymaganajest zgoda wspoltworcow. 

2. 	 Tw6rca utworu autorskiego rna obowi'lzek post~powa6 zgodnie z odpowiednimi 
przepisami Uczelni dotyczllCymi zasad centralnego systemu ewidencji i archiwizacji 
dorobku pismienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Pracownik6w, Student6w i 
lednostek Organizacyjnych Uczelni oraz repozytorium. 

§6 

PodziaJ korzysci z komercjalizacji 

1. 	 Korzysci'l z komercjalizacji danego Dobra Intelektualnego stanowi'l przychody Uczelni 
pow stale w wyniku jego komercjalizacji pomniejszone 0 sumaryczn'l wartose koszt6w 
Uczelni, ponoszonych na pozyskanie i ochron~ wlasnosci intelektualnej (w tym 
udokumentowane koszty badania czystosci patentowej oraz wst~pnej oceny zdolnosci 
patentowej). Do kosztow ponoszonych na pozyskanie i ochron~ wlasnosci intelektualnej 
nie wlicza si~ kosztow poniesionych ze srodkow projektu Tw6rcy, jego jednostki 
organizacyjnej lub z innego niz Uczelnia zrodla. W odniesieniu do tej korzysci 
uzyskanej przez lednostki;. Zarzqdzajqcq jako Sp6lk~ Celowq przepisy stosuje si~ 
odpowiednio. 

2. 	 Korzysci 0 kt6rych mowa powyzej S'l dzielone wedlug nast~puj'lcych zasad: 

1) Tworcy maj'l prawo do wynagrodzenia stanowi'lcego 50% korzysci Uczelni z 
komercjalizacji Dobra Intelektualnego ktore wsp6ltworzyli. 

2) Rektor moze zwi~kszy6 wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w pkt. 1 powyzej, 
w szczegolnosci w przypadku niewielkiej kwoty tego wynagrodzenia lub gdy udzial 
Uczelni w powstaniu Dobra jest niewielki. 


3) Pozostala po wynagrodzeniu Tw6rcow cz~s6 korzysci przypadae b~dzie: 


a. 40% macierzystej lednostce Organizacyjnej Tworcy; 

b. 20% administracji centralnej Uczelni; 

c. 40% lednostce Zarzqdzajqcej. 

4) 	W konkretnym przypadku Rektor moze zmienie proporcje podzialu wymienione w 
punkcie 3 powyzej. 

3. 	 Wanmki i wysokosc naleznego wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w niniejszym 
paragrafie, stosuje si~ rowniez po ustaniu umowy wi'lz'lcej Tworc~ z Uczelniq. Przepis 
niniejszy stosuje si~ odpowie.dnio do Student6w, a takze Doktorant6w. 

4. 	 Tryb wyplacania wynagrodzenia Tw6rcy okresla Rektor w drodze zarz'ldzenia. 

§7 

Uzyskiwanie i utl'zymHlIie uchruny Dobra Intelektualnego Uczelni 

1. 	 0 zgloszeniu rozwi~al1ia do ochrollY, w celu uzyskauia paltmlu, prawa ochronnego lub 
prawa z rejestracji, decyduje Rektar na podstawie wniosku kierownika lednastki 
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Organizacyjnej. Wniosek powinien zawierae analiz~ celowosci dokonania zgloszenia do 
ochrony sporz~dzon~ przez lednostk~ Zarzqdzajqcq. 

2. 	 Tryb post~powania zgloszeniowego, w tym zasady prowadzenia wymaganej 
dokumentacji, okresli Rektor w drodze zarz~dzenia, kt6re okreSli r6wniez procedur~ 
post~powania w przypadkach spomych, w szczeg61nosci dotycz<tCych praw osobistych 
oraz sposobu komercjalizacji D6br lntelektualnych. 

3. 	 Kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za organizowanie prac 
badawczych w spos6b zapewniaj~cy zachowanie poufnosci w zakresie pracowniczych 
i studenckich prac tw6rczych. 

§8 


Zasady komercjalizacji Dobra Intelektualnego Uczelni 


1. 	 Dobra lntelektualne Uczelni moze bye komercjalizowane, w szczeg61nosci poprzez: 

1) udost~pnienie innym podmiotom, w szczeg61nosci poprzez udzielenie licencji; 

2) przeniesienie praw na inny podmiot, w szczeg61nosci na sp61k~ spin-off 1ub spin-out. 

2. 	 Komercjalizacja, 0 kt6rej mowa w ust. 1, odbywa si~ na podstawie umowy. 
W szczeg61nych przypadkach umowa moze miee charakter nieodplatny. 

3. 	 Decyzja 0 sposobie komercjalizacji podejmowana jest przez Rektora po zaopiniowaniu 
przez lednostk~ Zarzqdzajqcq i po zasi~gni~ciu opinii Tw6rcy. 

4. 	 Rektor w drodze zarz~dzenia okresli tryb komercjalizacji D6br lntelektualnych Uczelni 
oraz zakres pelnomocnictwa jakiego udzieli w drodze umowy lednostce Zarzqdzajqcej 
jako Sp6lce Celowej powierzajf:lc jej zarz~dzanie komercjalizacj~ D6br lntelektualnych 
Uczelni. 

§9 


Przeniesienie praw na Tw6rc~ 


1. 	 Ucze1nia moze przeniese prawo wyl~czne do Dobra lntelektualnego na Tw6rc~. 

2. 	 Przekazanie praw, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nastypuje w drodze umowy w formie 
pisemnej. Umowa ta moze bye nieodplatna. 

§ 10 


Znaki firmowe Uczelni 


1. 	 Wykorzystanie Znak6w Firmowych Uczelni moze nast1tPie odplatnie na podstawie 
umowy lub nieodplatnie na podstawie pisemnej zgody Rektora. 

2. 	 Umowa (zgoda), 0 kt6rej mowa w ust. 1, moze bye wypowiedziana przez Uczelni~ ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania usta10nych warunk6w, 
w szczeg61nosci w sytuacji zagrai:.aj'lcej prestizowi Uczelni. 

§11 

Rola i zadania lednostki Zarzqduij1lcej 


Zadania lednostki Zarzqdzajqcej obejmujf:l: 


L Ewidencjonowanie chronionych D6br lntelektualnych Uczelni; 
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2. 	 Ewidencjonowanie umow dotycz~cych komercjalizacji D6br Intelektualnych Uczelni i 
monitorowanie ich realizacji; 

3. 	 Informowanie osob zainteresowanych 0 Dobrach Intelektualnych Uczelni; 

4. 	 Poszukiwanie licencjobiorcow i nabywcow praw D6br Intelektualnych Uczelni; 

5. 	 Uczestnictwo w procesie zgloszenia Dobra Intelektualnego Uczelni do ochrony, na 
zasadach okreslonych w zarz~dzeniu, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 2; 

6. 	 Doradztwo w sprawach komercjalizacji D6br Intelektualnych w tym przygotowanie 
stosownych umow; 

7. 	 Pozyskiwanie srodkow na finansowanie kosztow uzyskania i utrzymania ochrony D6br 
Intelektualnych Uczelni; 

8. 	 Podejmowanie innych dzialan zwi~zanych z komercjalizacj~ D6br Intelektualnych 
Uczelni, w szczegolnosci wspieraj~ce tworzenie nowych firm. 

§ 12 

Zasady korzystania z maj:ttku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wynik6w 
hadan naukowych i prac rozwojowych 

1. 	 Uczelnia wspiera komercjalizacjt( dobr intelektualnych wytworzonych przez 
Pracownik6w, Student6w i Doktorant6w. 

2. 	 Pomoc Uczelni moze w szczegolnosci polega6 na sfinansowaniu w calosci lub w czt(sci 
przygotowania, przeprowadzenia badan naukowych lub opracowania ich wynikow, 
a takze na dostarczeniu sprzt(tu, lokalu, zapewnieniu personelu pomocniczego 
technicznego, udzielaniu biezflCych konsultacji lub opiniowaniu rezultatow tworczych. 

3. 	 Uczelnia moze udzielic pomocy w formie uslug naukowo-badawczych. 

4. 	 W szczegolnosci Uczelnia moze udostt(pnic pomieszczenia z wyposazeniem w 
Kampusie Zaawansowanych Technologii PW. 

§ 13 


Postanowienia przejsciowe i koncowe 


1. 	 Spory zwi~ane z przedmiotem Regulaminu rozstrzyga s~d powszechny. 

2. 	 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj~ w szczegolnosci 
zastosowanie przepisy ustaw: 

1) z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 
potn. zm.); 

2) z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, 
poz. 631 z pozn. zm.); 

3) z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. Nr 119, poz. 
1117 z potn. zm.); 

4) z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurcncji (Dz. U. Nr 47, poz. 
211 z potn. zm.); 


5) Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy. 


3. 	 Kierownicy lednostek OrganizacyJnych maja. obowi~zek zapoznac Pracownikow, 
Stbtdenluw i Dukloranluw, z,aangaZowanych w przedsi~wzi~cia mogqce bye objQtymi 
postanowieniami Regulaminu, z niniejszym Regulaminem. 
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4. 	 Umowy 0 prace, zawarte z Pracownikami Uczelni po weJsclU w zycie mmeJszego 
Regulaminu winny zawierac postanowienia, zgodnie z kt6rymi Pracownik oswiadcza, 
iz zna i akceptuje tresc Regulaminu. W przypadku um6w zawartych przed wejsciem w 
zycie Regulaminu nalezy do kaZdej z nich opracowac oswiadczenie, stanowi!lce integraln!l 
cz~sc umowy 0 prac~, okreslaj!lce spos6b i zasady nabycia przez Uczelni~ praw do Dobra 
lntelektualnego lub D6br lntelektualnych oraz obowi'lZki Pracownicze z tym zwi'lZane. 
Obowi'lZek przygotowania oswiadczen obci!li:a kierownika wlasciwej jednostki 
organizacyjnej. Wz6r oswiadczenia stanowi za1!lcznik do Regulaminu. 

5. 	 Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia. Postanowienia ust. 4, odnosz!lce si~ do 
um6w zawartych przed wejsciem w zycie Regulaminu, wchodz!l w zycie w ci~u roku 
od dnia uchwalenia. 
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Zaf'lcznik do Regulaminu zarz'ldzania prawami wfasnosci przemysfowej 
oraz zasad komercjalizacji wynik6w badan naukowych i prac rozwojowych 

Imi~ i nazwisko 

Stanowisko 

Jednostka organizacyjna 

OSWIADCZENIE 

W zwi¥ku z uchwal/t nr 4911XLVIIJ20 12 Senatu PW z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu zarz~dzania prawami wtasnosci przemystowej oraz zasad 
komercjalizacji wynikow hadan naukowych i prac rozwojowych oswiadczam, ii: 
zapoznalem si~ z tresci/t tego Regu]aminu i zobowi¥uj~ si~ do przestrzegania. 

Data zlozenia Podpis Pracownika (Studenta) 
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