
załącznik do decyzji nr 179 /2021 

Rektora PW  

 

Regulamin wspierania patentów międzynarodowych w Politechnice Warszawskiej 

 

§ 1 

 

Regulamin wspierania patentów międzynarodowych w Politechnice Warszawskiej, zwany 

dalej „regulaminem”, określa tryb postępowania i warunki wsparcia ochrony międzynarodowej 

wynalazków zgłaszanych w Politechnice Warszawskiej prowadzonych  

w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty), EPO (Europejski Urząd Patentowy), bądź 

bezpośrednio w wybranych krajach, wyłącznie na podstawie polskiego prawa pierwszeństwa. 

 

§ 2 

 

Wsparcie międzynarodowej ochrony patentowej w Politechnice Warszawskiej jest 

finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” (IDUB) w ramach 

programu Patent PW. 

§ 3 

 

1. Celem wsparcia ochrony międzynarodowej wynalazków jest podniesienie 

umiędzynarodowienia Politechniki Warszawskiej.  

2. Wsparciem mogą zostać objęte wynalazki zgłoszone do Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), dla których: 

1) dokonano zgłoszenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na 

Politechnice Warszawskiej, zgodnie z obowiązującym regulaminem zarządzania 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz 

zasad komercjalizacji1; 

2) nie upłynął 12 miesięczny okres na rozszerzenie ochrony, liczony od dnia zgłoszenia 

wynalazku w UPRP. 

3. Dla nowo powstałych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu 

uzyskania wsparcia ochrony międzynarodowej, pracownik Politechniki Warszawskiej 

zobowiązany jest w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia wyników na Politechnice 

Warszawskiej, zgodnie z obowiązującym regulaminem zarządzania prawami autorskimi  

i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji. 

 

§ 4 

 

W celu uzyskania wsparcia, pracownik Politechniki Warszawskiej zobowiązany jest wypełnić 

Formularz zgłoszenia ochrony międzynarodowej. Wzór formularza stanowi załącznik  

do regulaminu. 

§ 5 

 

1. Wynalazki skierowane do wsparcia ochrony międzynarodowej podlegają ocenie przez 

komitet wewnętrzny, powołany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. 

 
1 Obowiązujący regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji dostępny jest pod adresem https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-

akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-zarzadzania-prawami-autorskimi-i-prawami-pokrewnymi-oraz-prawami-

wlasnosci-przemyslowej-oraz-zasad-komercjalizacji2 



2. Komitet wewnętrzny wspierany jest przez komitet doradczy, składający się z ekspertów 

zewnętrznych, powołanych przez Rektora Politechniki Warszawskiej. 

 

§ 6 

 

Komitet doradczy wspiera pracę komitetu wewnętrznego, na wniosek którego opiniuje 

zgłaszane wynalazki dotyczące potencjału ochrony międzynarodowej oraz wskazuje tryb  

i kraje, w których będzie zgłaszana ochrona. 

§ 7 

 

W ramach prowadzonej oceny dotyczącej wsparcia ochrony międzynarodowej, komitet 

wewnętrzny może zwrócić się o przedłożenie dodatkowych informacji, a w szczególności: 

1) informacji odnośnie nakładu pracy związanego z wytworzeniem wynalazku; 

2) koncepcji dotyczącej komercjalizacji/wdrożenia wynalazku; 

3) rozeznania rynku odbiorców. 

§ 8 

 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do programu Patent PW, wyborze trybu ochrony 

międzynarodowej wynalazków i krajów, podejmuje komitet wewnętrzny. 

 

§ 9 

 

Informację o decyzji, o której mowa w § 8, pracownik otrzymuje drogą mailową. 

 

§ 10 

 

Powstałe koszty, wynikające z obsługi przez kancelarię patentową, opłaty urzędowe oraz opłaty 

związane z ochroną dokonywane są przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii (CZIiTT), bądź refundowane przez CZIiTT na podstawie noty wewnętrznej,  

w ramach programu Patent PW projektu IDUB. 

§ 11 

 

Liczba wspieranych wynalazków zgłoszonych do ochrony międzynarodowej, liczba walidacji 

oraz liczba faz krajowych jest ograniczona. 

 

 

  



 załącznik do Regulaminu 

  

Formularz zgłoszenia ochrony międzynarodowej 

 

Metryka: 

Nazwa patentu/technologii:…………………………………………………………………. 

Twórca/Współtwórcy: ……………………………………………………………….…. 

Jednostka organizacyjna PW: …………………………………………………….………. 

Numer Karty Zgłoszenia Wyników: …………………………………………………… 

Numer krajowego zgłoszenia patentowego (fakultatywnie): ………………………….. 

 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 

 

1) czy patent/technologia jest wynikiem prac: własnych, jednostki czy wynikiem prac 

badawczych/rozwojowych prowadzonych w ramach projektu? Jeśli w ramach projektu - 

należy podać nazwę i cel projektu oraz dołączyć postanowienia dotyczące własności 

intelektualnej wynikające z obowiązujących umów (np. umowa konsorcjum, umowa  

z jednostką finansującą) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2) jaki jest cel wnioskowania o ochronę międzynarodową - co Wnioskodawca chce osiągnąć 

posiadając patent międzynarodowy? 

 

……………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................. 

3) w ilu/jakich krajach planowane jest zgłoszenie ochrony w ramach międzynarodowej 

procedury? Co decyduje o wyborze wskazanych krajów? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4) czy jest jakiś podmiot zainteresowany kupnem/licencjonowaniem patentu/technologii? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

5) jacy są potencjalni odbiorcy patentu/technologii? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

6) jakie są plany dotyczące patentu/technologii w terminie 2-3 lat od zgłoszenia?  

(w przybliżeniu po takim okresie procedura wchodzi w fazy regionalne/krajowe  

i w zależności od wybranych krajów i ich liczby, generuje znaczące koszty). 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


