
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 5.13/17 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 22 marca 2017 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-25.1/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi,  prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
§ 1 

 Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 ze zm.) Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie w Uchwale Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,  

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Marii                     

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIII-25.1/15 Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. wprowadza 

następujące zmiany: 

1) w całym dokumencie zastępuje się nazwę jednostki Centrum Innowacji i Komercjalizacji 

Badań na Centrum Transferu Wiedzy i Technologii; 

2) w § 2 w ust. 2 skreśla się ostatnie zdanie; 

3) w § 3: 

a) w ust. 1 pkt 1) po słowach „do których prawa” dodaje się słowo: „majątkowe”, 

b) w ust. 1 pkt 2) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się dalszą 

część: „jeśli wynika to z treści zawartych umów.”; 

4) w § 4: 

a) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) dobrach intelektualnych – należy przez to rozumieć dobra określone w § 3 ust. 

2 niniejszego regulaminu. Dobra intelektualne uważa się za wytworzone w ramach 

stosunku pracy, jeżeli zostały wytworzone przez pracownika Uniwersytetu w okresie 

zatrudnienia i w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku 

pracy, a także dobra wytworzone w czasie stypendium naukowego, grantu 

uniwersyteckiego, urlopu naukowego lub delegacji do zewnętrznej wobec 

Uniwersytetu jednostki;”, 

b) pkt 21 otrzymuje następujące brzmienie: 

„21) rozwiązaniach innowacyjnych – należy przez to rozumieć rozwiązania mające 

cechy projektu wynalazczego, czy też traktowane jako know-how uniwersytetu,              

w uzasadnionych przypadkach chronione tajemnicą, rozumiane jako nieujawnione do 



wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne, jak również zasady 

organizacji i zarządzania, które zostały opisane w sposób pozwalający na 

weryfikację;”, 

c) pkt 23 otrzymuje następujące brzmienie: 

„23) Formularzu Zgłoszenia Innowacji (zwanym dalej FZI) – należy przez to 

rozumieć formularz, na którym Twórcy zgłaszają do Centrum Transferu Wiedzy                

i Technologii UMCS informacje o dokonanych przez nich lub z ich udziałem 

wynikach prac badawczych i rozwojowych oraz rozwiązaniach innowacyjnych;”, 

d) skreśla się pkt 24; 

 

5) § 5, zatytułowany „Obowiązki wynikające ze stosunku pracy” otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Dobro intelektualne jest wynikiem wykonywania przez Twórcę obowiązków ze stosunku 

pracy, w szczególności, gdy: 

1) jest rezultatem pracy wykonanej w ramach zawodowej działalności naukowej, w tym 

pracy nad doktoratem, habilitacją lub innej; 

2) powstało w wyniku udziału Twórcy w pracach objętych planem naukowo-badawczym 

jednostki organizacyjnej, w której Twórca świadczy pracę na rzecz Uniwersytetu; 

3) jest rezultatem realizacji umowy o pracę naukowo-badawczą lub naukowo-badawczą              

o charakterze usługowym, zawartej przez Uniwersytet z innymi podmiotami, jeżeli 

umowa przyznaje Uniwersytetowi prawa do powstałego dobra intelektualnego; 

4) Twórca otrzymał od swojego przełożonego polecenie realizacji zadania, którego 

rezultatem jest dobro intelektualne, a polecenie mieści się w granicach jego 

obowiązków pracowniczych.”; 

6) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Uniwersytet jest uprawniony do korzystania i udostępniania należących do 

niego dóbr intelektualnych dla celów naukowych i dydaktycznych oraz do 

komercjalizacji swoich dóbr intelektualnych, z uwzględnieniem praw Twórców 

do wynagrodzenia na zasadach określonych w § 17 i § 18.”, 

b) skreśla się ust.2, 

c) w ust. 7 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) przy pomocy Uniwersytetu, jeżeli pomoc przyczyniła się istotnie do powstania     

tego przedmiotu, jeśli wynika to z zapisów umowy;”;   

7) w § 7: 

a) na początku paragrafu dodaje się dwa nowe ustępy, które otrzymują numery 

odpowiednio 1 i 2, w następującym brzmieniu: 

„1. Pracownicy Uniwersytetu mogą podejmować współpracę naukowo-badawczą              

i inną o charakterze innowacyjnym, w ramach wykonywania obowiązków ze 

stosunku pracy, z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu,                        

a zwłaszcza przedsiębiorcami, pracownikami innych uczelni, placówek 

naukowo-badawczych i innych, wyłącznie jeśli współpraca ta: 

a) odbywa się za wiedzą przełożonych oraz Dziekana Wydziału, 

b) wynika z wcześniej zawartych przez Uniwersytet umów z takimi 

podmiotami, czy też realizacji szeroko rozumianych Projektów, Klastrów 

itp. z udziałem Uniwersytetu, 

c) zapewnia poszanowanie praw do własności intelektualnej zarówno 

pracowników jak i interesów Uniwersytetu. 

2. Wzór umowy o prace naukowo-badawcze, o których mowa powyżej, a także 

obsługę fachową w zakresie zawierania takich umów przez Uniwersytet 

zapewnia Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu                            



w porozumieniu z Działem Organizacyjno-Prawnym oraz Zespołem Radców 

Prawnych.”, 

 

b) dotychczasowe ustępy otrzymują numerację odpowiednio od nr 3 do 12, 

c) w ust. 12 skreśla się pkt 3; 

  

8) w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Twórcy projektu wynalazczego, stanowiącego dobro intelektualne Uniwersytetu oraz 

Twórcy, o którym mowa w ust. 7, przysługują prawa wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2  

i 3 pwp, a szczególności prawo do wynagrodzenia, w razie korzyści uzyskiwanych               

z komercjalizacji projektu wynalazczego, zgodnie z art. 22 pwp. 

9) skreśla się § 15; 

10) § 16 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 16 

1. Dobra intelektualne Uniwersytetu mogą być komercjalizowane, w szczególności                 

w drodze: 

1) ich sprzedaży; 

2) udzielenia licencji lub innego upoważnienia osoby trzeciej do korzystania z tych 

dóbr; 

3) korzystania we własnym zakresie w formie spółek typu „spin-off’ i/lub „spin-out”;                           

4) oddania dobra intelektualnego w zarząd zewnętrznemu podmiotowi prawnemu, na 

zasadach określonych w odrębnej umowie. 

2. Pracownik UMCS, student lub doktorant wypełnia FZI (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu) w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i składa do Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii, za pośrednictwem kierownika jednostki macierzystej. 

3. Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w okresie do trzech miesięcy od 

daty wpłynięcia FZI opiniuje dane wyniki badań naukowych, prac rozwojowych oraz 

rozwiązań innowacyjnych do komercjalizacji, a następnie składa w tej sprawie 

wniosek do Rektora.  

4. Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii może zasięgnąć opinii właściwych                 

w temacie pracowników naukowych lub ekspertów z danej dziedziny, wskazanych 

przez Dziekana Wydziału właściwego do złożonego FZI. 

5. Ostateczną decyzję dotyczącą komercjalizacji oraz praw wyłącznych wyników badań 

naukowych, prac rozwojowych oraz rozwiązań innowacyjnych w zakresie własności 

praw wyłącznych opisanych w FZI podejmuje Rektor na wniosek Dyrektora Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii. 

6. Jeden egzemplarz ostatecznej decyzji Rektora jest przekazywany osobie wskazanej do 

kontaktu w FZI, drugi pozostaje w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Kopia 

FZI przekazywana jest do Rzecznika Patentowego. 

7. Jednostką organizacyjną, kompetentną do prowadzenia spraw komercjalizacji dóbr 

intelektualnych Uniwersytetu w ramach określonego zakresu działania jest Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii. 

8. W przypadku podjęcia przez Uniwersytet decyzji o niekomercjalizacji albo po 

bezskutecznym upływie terminu trzech miesięcy, Uniwersytet jest zobowiązany,                  

w terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej 

(Załącznik nr 2 do Regulaminu) i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami 

(Załącznik nr 3 do Regulaminu), łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi.  

9. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Wynagrodzenie przysługujące Uniwersytetowi za przeniesienie praw nie może być 

wyższe niż 5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce 



narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

10. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa          

w ust. 8, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, 

przysługują Uniwersytetowi. 

11. Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, Uniwersytet oraz 

pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa psw, określić w drodze 

umowy prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji tych wyników. 

12. Warunki komercjalizacji dóbr intelektualnych Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, 

określone są każdorazowo w stosownych umowach zawieranych z podmiotami 

zainteresowanymi korzystaniem z dobra intelektualnego. 

13. Uniwersytet może wyrazić zgodę na korzystanie przez podmiot komercjalizujący jego 

dobro intelektualne z jego pomieszczeń i aparatury badawczej. Korzystanie takie, co 

do zasady, jest odpłatne na warunkach rynkowych, jednak w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Uniwersytet może udostępnić je po kosztach własnych lub 

nieodpłatnie. 

14. W przypadku zamiaru podjęcia rozmów z osobami trzecimi w sprawie udziału 

Uniwersytetu w prawach wyłącznych, obrotu posiadanymi już prawami, czy też 

dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczych powstałych w Uniwersytecie 

lub z jego udziałem, kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do 

powiadomienia Rektora o zamiarze podjęcia takich rozmów, celem ustalenia 

warunków zapewniających zarówno interesy Uniwersytetu jak i Twórców, a także 

zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, dla 

podjęcia wspólnych działań w zakresie  prowadzenia negocjacji  

w imieniu Uniwersytetu. 

15. Przepisy §16 nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe 

były prowadzone: 

1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub 

prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań 

naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu 

niż strona umowy; 

2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania 

wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym               

z tymi wynikami.”; 
11)  w § 19: 

a) w ust. 1 po słowach „przysługuje od Uniwersytetu” skreśla się „nie mniej niż”, 

b) skreśla się ust. 6; 

12)  w § 20 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Rzecznik Patentowy prowadzi rejestr pracowniczych projektów wynalazczych 

Uniwersytetu, zgłoszonych do ochrony i tych, w stosunku do których prawa wyłączone są 

w mocy.”; 

13)  dodaje się § 21 w brzmieniu następującym: 

„§ 21 

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KOMERCJALIZACJĄ 

 

1. Na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości 

ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektu 



komercjalizacji, jednostka naukowa przeznacza nie mniej niż 2 % środków 

finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego. 

2. Wydział, jako podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której utworzono 

Centrum Transferu Technologii, z przyznanych środków finansowych przeznaczonych 

na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości 

ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów 

komercjalizacji, finansuje działania tego centrum w tym zakresie.”; 

 

14)  dotychczasowy § 21 staje się § 22. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                    

                                Przewodniczący Senatu UMCS 

                                REKTOR 

 

 

 

 

                                                                    prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


