Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Naukowej nr 10/280/2017.
z dnia 27 lutego 2017. r.

Regulamin Zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności
przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Definicje
Dokumentacja - zbiór dokumentów zawierający dane umożliwiające dopełnienie
wszelkich formalności niezbędnych do dokonania zgłoszeń patentowych i uzyskania
ochrony patentowej. Dokumentacja może zawierać między innymi wyniki, szkice,
wzory, informacje o literaturze, opis opracowanej technologii wraz z wynikami
analitycznymi, zakresy krytyczne parametrów, analizy potwierdzające oraz
informacje naukowe, techniczne i inne uzyskane przez Twórcę w związku z pracą
nad wynalazkiem.
Prawa ochronne:
1) wszelkie prawa ochronne do własności przemysłowej, w szczególności: prawa
do patentu na wynalazek, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego, oraz prawa z rejestracji topografii układu
scalonego, jak również
2) prawo do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę
odmiany rośliny.
Dobra własności przemysłowej - wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
znaki towarowe, topografie układów scalonych, wyhodowane albo odkryte i
wyprowadzone odmiany roślin, Know-how.
Utwory - utwory w rozumieniu prawa autorskiego (w tym utwory naukowe,
audiowizualne, programy komputerowe, bazy danych), przedmioty praw pokrewnych,
bazy danych.
Dobro intelektualne – Utwory i Dobra własności przemysłowej.
Know-how – wiedza, informacje techniczne, organizacyjne lub inne mające wartość
handlową w zakresie technologii lub procesu produkcyjnego.
Wyniki prac B+R - wyniki:
1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem
przemysłowym, topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i
wprowadzoną odmianą rośliny; lub
2) prac rozwojowych.
Komercjalizacja–działania mające na celu odpłatne przeniesienie Wyników prac
B+R lub Know-how związanego z tymi wynikami do praktyki gospodarczej poprzez:
1) sprzedaż praw Wyników prac B+R i/lub Know-how,
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2) udzielenie licencji na prawa do Wyników prac B+R i/lub Know-how, lub
3) wniesienie praw do Wyników prac B+R i/lub Know-how do spółki.
Decyzja o ochronie - decyzja Instytutu o objęciu Dobra intelektualnego ochroną
prawną lub rezygnacji z takiej ochrony.
Decyzja o Komercjalizacji – decyzja podejmowana przez dyrektora Instytutu lub
osobę upoważnioną, dotycząca podjęcia Komercjalizacji Wyników prac B+R i/lub
związanego z nimi Know-how przez Instytut (pozytywna Decyzja o komercjalizacji)
lub niekomercjalizowaniu tych wyników lub Know-how (negatywna Decyzja o
komercjalizacji).
Spółka celowa – spółka prawa handlowego utworzona przez Instytut samodzielnie
bądź we współpracy z innym podmiotem w celu przekazania części bądź całości
zadań Instytutu w zakresie Komercjalizacji oraz zarządzania Prawami własności
intelektualnej.
Samodzielna komercjalizacja – Komercjalizacja dokonywana przez Instytut w
efekcie podjęcia pozytywnej Decyzji o Komercjalizacji.
Samodzielna komercjalizacja bezpośrednia – Komercjalizacja dokonywana przez
Instytut w efekcie podjęcia pozytywnej Decyzji o Komercjalizacji, bez udziału Spółki
celowej.
Samodzielna komercjalizacja pośrednia – Komercjalizacja dokonywana przez
Instytut w efekcie podjęcia pozytywnej Decyzji o Komercjalizacji z udziałem Spółki
celowej.
Komercjalizacja przez Twórcę – Komercjalizacja dokonywana przez Twórcę w
efekcie podjęcia negatywnej Decyzji o Komercjalizacji.
Prawa własności przemysłowej – prawa do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego, topografii układu scalonego, wyhodowanych albo odkrytych i
wyprowadzonych odmian roślin.
Prawa własności intelektualnej – prawa własności przemysłowej, autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne i prawa do Know-how.
Spółka spin-off – spółka prawa handlowego utworzona przez Instytut lub z udziałem
Instytutu w celu wdrożenia w jej działalności Wyników prac B+R i/lub związanego z
nimi Know-how, bądź prowadzenia dalszych prac B+R na tych wynikach/Know-how
w celu ich gospodarczego zastosowania.
Twórca – osoba, która wytworzyła Dobro intelektualne.

Instytut Chemii Fizycznej PAN (dalej: „IChF PAN” lub „Instytut”), sprzyja tworzeniu
innowacyjnych rozwiązań, a w szczególności wspiera aktywność zmierzającą do
tworzenia Dóbr intelektualnych w celu ich gospodarczego stosowania. W celu
ochrony praw Twórców oraz zabezpieczenia interesów IChF PAN, działając w
oparciu o art. 94a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk(Dz. U.
nr 96 poz. 619 ze zm.), wprowadza się następujący regulamin:
Postanowienia ogólne
§ 1 Podmiotowy zakres obowiązywania
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1.

Niniejszy Regulamin reguluje zarządzanie prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz wprowadza zasady
komercjalizacji Wyników prac B+R oraz Know-how związanego z tymi
wynikami w IChF PAN.

2.

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników
IChF PAN.

3.

Do doktorantów, studentów oraz innych osób nie pozostających z IChF PAN w
stosunku pracy, postanowienia mają zastosowanie, o ile wynika to z
odrębnych klauzul w umowach zawartych z tymi osobami lub osoby te
zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej: „Współpracownicy”). W takim
przypadku postanowienia Regulaminu dotyczące pracowników mają
odpowiednie zastosowanie do Współpracowników.

4.

Postanowienia
Regulaminu dotyczące
zastosowanie do współtwórców.

Twórcy

mają

odpowiednie

§ 2 Przedmiotowy zakres obowiązywania
1.

Prawa do Dóbr intelektualnych przysługują IChF PAN z zastrzeżeniem ust. 2,
jeżeli:
1) Dobra intelektualne, których dotyczą, powstały w trakcie realizacji prac
naukowych i rozwojowych w Instytucie, w szczególności prowadzonych przez
pracowników w związku z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy lub
Współpracowników,
2) Dobra intelektualne, których dotyczą, powstały przy pomocy lub udziale
Instytutu,
3) zostały przeniesione na Instytut,
4) zostały powierzone Instytutowi,
5) w

2.

innych

przypadkach,

gdy

umowa

tak

stanowi.

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do praw, o których mowa
w ust.1:
1) uzyskanych w wyniku realizacji umów, przewidujących zobowiązanie do
przeniesienia praw do Wyników prac B+R i/lub Know-how związanego z tymi
wynikami na rzecz strony finansującej lub współfinansującej te prace lub na
rzecz innego podmiotu niż strona umowy,
2) otrzymanych przy wykorzystaniu środków finansowych, których zasady
przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny sposób dysponowania
Wynikami prac B+R i/lub Know-how związanego z tymi wynikami.

§ 3 Ogólne zasady dotyczące Dóbr intelektualnych przysługujących IChF PAN
1.

Pracownicy Instytutu są bezwzględnie zobowiązani do nieujawniania osobom
trzecim bez zgody Dyrektora Instytutu informacji poufnych dotyczących Dóbr
intelektualnych, do których prawa przysługują IChF PAN. Ujawnienie to
dotyczy zarówno komunikacji ustnej, pisemnej, jak i publicznej prezentacji
Dóbr intelektualnych.
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2.

Przez informacje poufne dotyczące Dóbr intelektualnych rozumie się
nieujawnione przez Instytut do wiadomości publicznej informacje, które mogą
mieć wartość rynkową, a ich ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia
Ochrony prawnej, niweczyłoby lub ograniczałoby możliwość uzyskania takiej
ochrony lub zmniejszało szansę na uzyskanie przez Instytut korzyści
ekonomicznych w przypadku Komercjalizacji tych dóbr.

3.

Twórca jest zobowiązany do współdziałania z Instytutem w procesie
komercjalizacji Dóbr intelektualnych, w tym w postępowaniach zmierzających
do uzyskania praw wyłącznych. Twórca jest zobowiązany również do
przekazania Instytutowi – na każde żądanie – wszystkich posiadanych przez
Twórcę informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te
utrwalono, Know-how i doświadczeń technicznych potrzebnych do
komercjalizacji Dóbr intelektualnych.

4.

W umowach zawieranych przez Instytut dotyczących Dóbr intelektualnych
należy przewidzieć obowiązek zachowania przez strony poufności.

Wyniki prac B+R i Know-how
§ 4 Rejestr Dóbr własności przemysłowej
1.

Tworzy się Rejestr Dóbr własności przemysłowej Instytutu (dalej: Rejestr),
który zawiera informacje o nowych Wynikach prac B+R i/lub Know-how
związanego z tymi wynikami, w stosunku do których Instytut jest podmiotem
praw lub takich, w stosunku do których Regulamin nakłada obowiązek
zgłoszenia.

2.

W Rejestrze w szczególności uwidacznia się informacje dotyczące:
a) rodzaju Dobra własności przemysłowej,
b) Twórcy,
c) charakteru i zakresu uprawnień Instytutu,
d) Decyzji o ochronie i w przypadku pozytywnej Decyzji o ochronie – informacji o
złożeniu zgłoszenia o przyznanie Prawa ochronnego, przyznaniu Prawa
ochronnego i jego zakresie lub odmowie przyznania, wygaśnięciu ochrony i
jego przyczynach,
e) Decyzji o komercjalizacji i jej sposobie.

3.

Rejestr prowadzi Pełnomocnik ds. własności intelektualnej (dalej:
Pełnomocnik), dbając o nieujawnienie w Rejestrze informacji, których
publikacja może uniemożliwić lub utrudnić uzyskanie Ochrony prawnej na te
dobra bądź ich Komercjalizację.
§ 5 Sposoby komercjalizacji

1.

Instytut może samodzielnie dokonywać Komercjalizacji Dóbr intelektualnych
(samodzielna Komercjalizacja), bądź zrezygnować z Komercjalizacji Dóbr
intelektualnych na rzecz Twórcy (Komercjalizacja przez Twórcę).

2.

W ramach samodzielnej Komercjalizacji bezpośredniej Dóbr intelektualnych
Instytut może dokonywać sprzedaży praw do Wyników prac B+R i/lub Knowhow, udzielać licencji na te prawa, lub wnosić je do spółki. IChF PAN może w
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tym celu tworzyć Spółki spin-off i/lub obejmować w nich udziały, a także
korzystać z usług osób trzecich pośredniczących w poszukiwaniu nabywców,
partnerów i licencjobiorców.
3.

Instytut może utworzyć spółkę prawa handlowego – Spółkę celową, której
przekaże całość bądź część własnych zadań związanych z Komercjalizacją
Dóbr intelektualnych przysługujących IChF PAN (samodzielna Komercjalizacja
pośrednia).

4.

W przypadku powołania Spółki celowej – do jej zadań należeć może w
szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie
spółek kapitałowych w celu wdrożenia Wyników prac B+R i/lub Know-how,
zarządzanie Dobrami intelektualnymi oraz kierowanie i koordynowanie
procesu Komercjalizacji.

5.

W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, Dyrektor Instytutu może
powierzyć Spółce celowej w drodze umowy zarządzanie Prawami własności
intelektualnej Instytutu lub wnieść do Spółki celowej w formie aportu prawa do
Dóbr intelektualnych, w szczególności uzyskane Prawa własności
przemysłowej, Know-how oraz urządzenia i sprzęt związany z danym Dobrem
intelektualnym lub Know-how.

6.

W celu Komercjalizacji Dóbr intelektualnych Instytut może zezwolić na
odpłatne korzystanie przez osoby trzecie z infrastruktury badawczej IChF
PAN. Udostępnianie infrastruktury powinno odbywać się na zasadach
rynkowych na podstawie pisemnej umowy i/lub zlecenia.

7.

Pracownicy Instytutu mogą świadczyć odpłatne usługi naukowo-badawcze na
rzecz osób trzecich przy wykorzystaniu infrastruktury i innych zasobów
znajdujących się w dyspozycji Instytutu. Świadczenie przedmiotowych usług
odbywać się powinno na zasadach rynkowych na podstawie pisemnej umowy,
której stroną jest Instytut.

8.

W procesie Komercjalizacji Dobra intelektualnego Instytut może świadczyć
usługi związane z wdrożeniem i gospodarczym wykorzystywaniem tego dobra,
w szczególności przeprowadzić instalację, szkolenie personelu oraz
przekazać Know-how związany z tym dobrem. Szczegółowe warunki
świadczenia usług przez Instytut określa umowa.
§ 6 Zgłaszanie nowych Dóbr własności przemysłowej

1.

Po wytworzeniu nowego Dobra własności przemysłowej, Twórca powinien
niezwłocznie zgłosić ten fakt kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której
wytworzył dane dobro, wykorzystując do tego celu formularz stanowiący zał.
nr 1 (część 1) do Regulaminu.

2.

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której wytworzone zostało dobro, o
którym mowa w ust. 1, niezwłocznie opiniuje to dobro pod kątem możliwości
komercjalizacji i uzyskania na nie Prawa ochronnego, uzupełniając drugą
część zał. nr 1, a następnie przekazuje formularz (część 1 i 2)
Pełnomocnikowi.

3.

W przypadku, kiedy Twórcami jest grupa osób i dobro to zostało wytworzone
przy współpracy kilku jednostek organizacyjnych Instytutu – wszyscy Twórcy
składają jeden formularz, o którym mowa w ust.1. W tej sytuacji dobro to jest
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opiniowane przez kierownika jednostki organizacyjnej którejkolwiek z tych
osób. Spory w tym przedmiocie rozstrzyga Pełnomocnik.
4.

Zeskanowany podpisany formularz, o którym mowa w ust. 2 przesyłany jest do
Pełnomocnika pocztą elektroniczną na adres: komercjalizacja@ichf.edu.pl.
Pełnomocnik może zażądać od Twórcy przekazania innych dodatkowych
informacji dotyczących zgłaszanego Dobra własności przemysłowej.

5.

Po otrzymaniu zgłoszenia nowego
Pełnomocnik wpisuje je do Rejestru.

6.

Pełnomocnik informuje Dyrektora Instytutu o dokonanym zgłoszeniu nowego
Dobra własności przemysłowej.

7.

W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu
przeniesieniem praw do nowego Dobra Własności przemysłowej (zał. nr 6) w
ciągu 3 miesięcy Dyrektor Instytutu podejmuje Decyzję o komercjalizacji i
Decyzję o ochronie.

8.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, pracownik powinien złożyć w formie
pisemnej w terminie czternastu dni od otrzymania przez Pełnomocnika
kompletnego zgłoszenia nowego Dobra własności przemysłowej. Termin
trzech miesięcy, o którym mowa w ust. 7, biegnie od dnia złożenia
oświadczenia.

9.

Dyrektor Instytutu może powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu
uzyskania opinii w przedmiocie Komercjalizacji i/lub ochrony danego Dobra
intelektualnego, bądź też udzielić osobie lub osobom trzecim upoważnienia do
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 7 i 8.

10.

W przypadku pozytywnej Decyzji o komercjalizacji nowego Dobra własności
przemysłowej mającego formę Know-how i jednocześnie nie będącego
wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, wyhodowaną albo
odkrytą i wyprowadzoną odmianą roślin w celu utrzymania go w poufności określa się informacje objęte poufnością, środki niezbędne do jej zachowania
oraz przewidywany czas ochrony, który może być wydłużany.

11.

W przypadku negatywnej Decyzji o komercjalizacji albo po bezskutecznym
upływie terminu, o którym mowa w ust.7 , IChF PAN składa Twórcy
bezwarunkową ofertę o przeniesienie praw do Dobra własności przemysłowej
w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej decyzji (dalej: Oferta). Przeniesienie
praw do tego dobra następuje w formie pisemnej umowy, zaś wynagrodzenie
należne Instytutowi z tego tytułu wynosi 5 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

12.

W przypadku nieprzyjęcia przez Twórcę Oferty, o której mowa w ust.11, prawa
do Wyników prac B+R oraz Know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z
informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te
utrwalono, i doświadczeniami technicznymi przysługują Instytutowi.

13.

O decyzji Dyrektora Instytutu w przedmiocie komercjalizacji i ochrony oraz
Ofercie Twórca informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adresem właściwym do doręczeń dla Twórcy jest adres e-mailowy wskazany
formularzu, o którym mowa w ust. 1 i 2.

14.

W przypadku niekorzystania przez Twórcę z poczty elektronicznej – formularz,
o którym mowa w ust. 3, Decyzja o komercjalizacji, Decyzja o ochronie oraz
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Dobra

własności

przemysłowej,

Oferta – doręczane są osobiście lub przesyłane listem tradycyjnym. Adresem
właściwym do doręczeń jest wówczas:
− w przypadku IChF PAN – adres siedziby Instytutu,
− w przypadku Twórcy – adres wskazany w formularzu, o którym mowa w ust. 1.

15.

Twórca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pełnomocnika o
zmianie adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 13 i 14.
§ 7 Ochrona prawna nowych Dóbr własności przemysłowej

1.

W przypadku pozytywnej Decyzji o ochronie Twórca przygotowuje
Dokumentację niezbędną do pozyskania Prawa ochronnego na Dobro
własności przemysłowej.

2.

Za nadzór nad Dokumentacją odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w
której wytworzone zostało dobro. Jeśli dobro zostało wytworzone przy
współpracy kilku jednostek organizacyjnych – Dyrektor Instytutu wyznacza
kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za nadzór nad
Dokumentacją.

3.

Twórca jest zobowiązany do przekazania wszelkich informacji i dokumentów
oraz dopełnienia wszelkich innych formalności niezbędnych do dokonania
przez IChF PAN zgłoszenia i otrzymania Prawa ochronnego.

4.

Działania, o których mowa w ust. 3 dotyczą w szczególności przypadku, gdy
IChF PAN podejmie pozytywną Decyzję o ochronie Praw własności
przemysłowej w państwie, w którym wnioskującym o taką ochronę może być
tylko Twórca. W takim przypadku Twórca zobowiązany jest do niezwłocznego
wystąpienia o objęcie ochroną Praw własności przemysłowej. Po otrzymaniu
potwierdzenia zgłoszenia danego prawa do ochrony, prawo to zostanie
przeniesione na IChF PAN w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w
którym cesja stała się możliwa.

5.

W przypadku, kiedy Dobro własności przemysłowej zgłaszane do ochrony
wytworzyła grupa osób, wszyscy Twórcy wypełniają jedno oświadczenie
zgodnie z zał. nr 2. Oświadczenie zawiera w szczególności informacje o
udziale procentowym każdego Twórcy w wytworzeniu tego dobra. W razie
braku konsensusu pomiędzy Twórcami w tym przedmiocie, spory między nimi
rozstrzyga Kierownik jednostki organizacyjnej, w której wytworzone zostało
dobro, a w przypadku kilku jednostek organizacyjnych – Dyrektor Instytutu.
Oświadczenie przekazywane jest Pełnomocnikowi, a kopia załączana jest do
dokumentacji wynalazku.

6.

Koszty zgłoszenia Dobra własności przemysłowej w celu uzyskania Prawa
ochronnego pokrywa IChF PAN.

7.

Jeżeli IChF PAN ubiega się o uzyskanie Prawa ochronnego na Dobro
własności przemysłowej, którego Twórcami są zarówno pracownicy IChF
PAN, jak i osoby trzecie - kwestie własności intelektualnej i przemysłowej
powinny być uregulowane w odrębnej umowie.

8.

Pełnomocnik obowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować
Dyrektora Instytutu o zbliżaniu się terminu wniesienia opłaty za kolejny okres
ochrony, w celu podjęcia decyzji w przedmiocie przedłużenia lub zaniechanie
dalszej ochrony.
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9.

W przypadku podjęcia decyzji o zaniechaniu ochrony, Twórca może się
zwrócić do Dyrektora Instytutu za pośrednictwem Pełnomocnika z wnioskiem
o przeniesienie praw do tego Dobra własności przemysłowej na Twórcę za
wynagrodzeniem, o którym mowa w § 6 ust. 11.

§ 8 Zasady samodzielnej Komercjalizacji Dóbr własności przemysłowej przez
Instytut
1.

Rejestr w części, w jakiej dotyczy Dóbr własności przemysłowej, odnośnie
których Instytut podjął pozytywną Decyzję o komercjalizacji – może być
publicznie udostępniony w części lub całości przez Pełnomocnika lub
Dyrektora Instytutu .

2.

Samodzielna Komercjalizacja bezpośrednia Dóbr własności przemysłowej
będzie odbywała się na zasadach otwartego konkursu ofert.

3.

Dobra własności przemysłowej przeznaczone do samodzielnej Komercjalizacji
mogą być komercjalizowane bezpośrednio przez Instytut albo wniesione
aportem do Spółki celowej, o której mowa w § 5 ust. 3 w celu ich dalszej
Komercjalizacji (samodzielna Komercjalizacja pośrednia).

4.

W przypadku samodzielnej Komercjalizacji bezpośredniej poprzez udzielenie
licencji, licencje te mogą być udzielane wielokrotnie, o ile licencjobiorca nie
uzyskał licencji o charakterze wyłącznym.

5.

Decyzje dotyczące szczegółowych warunków Komercjalizacji tych Dóbr
własności przemysłowej każdorazowo podejmuje Dyrektor Instytutu kierując
się interesem IChF PAN.

6.

Twórca nie może bez poinformowania Pełnomocnika i uzyskania zgody
Dyrektora zawrzeć umowy mającej na celu przeniesienie lub ograniczenie
Praw
własności
przemysłowej
przeznaczonych
do
samodzielnej
Komercjalizacji bezpośredniej lub pośredniej przez Instytut, ani prowadzić
jakichkolwiek samodzielnych działań zmierzających do wdrożenia dóbr,
których te prawa dotyczą.

7.

Twórca zobowiązany jest do współdziałania z Instytutem w procesie
komercjalizacji Dóbr własności przemysłowej, o których mowa w ust.1.
§ 9 Zasady wynagradzania i podział środków z Komercjalizacji

1.

W przypadku samodzielnej Komercjalizacji bezpośredniej Dóbr własności
przemysłowej, Twórca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% środków
uzyskanych przez Instytut z Komercjalizacji tego dobra pomniejszonych o 25%
kosztów bezpośrednio związanych z tą Komercjalizacją, które zostały
poniesione przez Instytut

2.

W przypadku samodzielnej Komercjalizacji pośredniej, Twórca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 50% środków uzyskanych przez Spółkę celową z
Komercjalizacji tego dobra pomniejszonych o 25% kosztów bezpośrednio
związanych z tą Komercjalizacją, które zostały poniesione przez instytut lub
Spółkę celową.

3.

W przypadku kiedy Twórcami jest grupa osób, łączne wynagrodzenie
wszystkich Twórców wynosi 50% środków, o których mowa odpowiednio w
ust. 1 lub 2, pomniejszonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych z
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Komercjalizacją, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2. Udział każdego
Twórcy w tak liczonym wynagrodzeniu jest proporcjonalny do udziału w
Prawie do dobra własności przemysłowej, określonym w oświadczeniu, o
którym mowa w §7 ust. 5.
4.

W przypadku Komercjalizacji Praw własności przemysłowej przez Twórcę poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu - Instytutowi
przysługuje 25% środków uzyskanych przez Twórcę z komercjalizacji,
pomniejszonych o 25% poniesionych przez Twórcę kosztów bezpośrednio
związanych z tą Komercjalizacją.

5.

Do kosztów bezpośrednio związanych z Komercjalizacją zalicza się koszty
zewnętrzne, w szczególności koszty uzyskania Prawa ochronnego, ekspertyz,
wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów
bezpośrednich nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem Decyzji o
komercjalizacji i wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 11 Regulaminu.

6.

Należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 - 4 wypłacane będzie z dołu,
najpóźniej do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano
środki z Komercjalizacji.

Utwory w rozumieniu prawa autorskiego i przedmioty praw pokrewnych
§ 10 Utwór naukowy i pracowniczy
1.

Z zastrzeżeniem przepisów Regulaminu pracy Instytutu Chemii Fizycznej
PAN, pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca publikacji lub
innego sposobu rozpowszechniania utworu naukowego, o ile nie powoduje to
ujawnienia informacji poufnych dotyczących Wyników prac B+R lub Know-how
związanego z wynikami prowadzonych przez Instytut prac B+R, odnośnie
których zapadła pozytywna Decyzja o komercjalizacji i/lub pozytywna Decyzja
o ochronie.

2.

W przypadku, gdy Wyniki prac B+R i/lub Know-how związany z tymi wynikami,
które mają podlegać rozpowszechnieniu, zgodnie z ust. 1, wytworzyła grupa
osób, zaś Komercjalizacja dokonywana jest co najmniej przez jednego z
współtwórców – ujawnienie informacji o Wynikach prac B+R i/lub Know-how
związanego z wynikami może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody
współtwórcy, który dokonuje Komercjalizacji.

3.

Bez względu na formę i miejsce rozpowszechnienia utworu naukowego, o
którym mowa w ust. 1, Pracownik jest obowiązany do umieszczania nazwy
Instytutu obok swojego nazwiska jako Twórcy.
§ 11 Programy komputerowe, utwory audiowizualne, bazy danych

1.

Instytutowi przysługują w sposób pierwotny autorskie prawa majątkowe do
programu komputerowego stworzonego przez Twórcę także wówczas, gdy ma
on charakter utworu naukowego.

2.

Instytut może wystąpić w roli producenta utworu audiowizualnego. W takiej
sytuacji domniemywa się, że ma on wyłączne prawa majątkowe do
eksploatowania utworu jako całości, także wtedy, gdy utwór audiowizualny jest
zarazem utworem naukowym.
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3.

Instytut ponosząc ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych
jest jej producentem. Przysługuje mu z tego tytułu prawo do bazy danych o
charakterze wyłącznym, majątkowym, bezwzględnym.

4.

Twórca Dobra intelektualnego określonego w ust. 1, 2 i 3 zobowiązany jest do
zgłoszenia jego stworzenia Instytutowi w trybie przepisów § 6 ust. 1 – 4.

5.

Do Dóbr intelektualnych, o których mowa w ust. 1 – 3, jednocześnie będących
Wynikami prac B+R bądź Know-how związanym z tymi wynikami – stosuje się
pozostałe przepisy Regulaminu w zakresie, w jakim dotyczą Komercjalizacji
Wyników prac B+R i/lub związanego z nimi Know-how.

Przepisy końcowe
§ 12 Postanowienia końcowe
1.

Dyrektor ma prawo odstąpić od postanowień Regulaminu, jeżeli przemawia za
tym ważny interes Instytutu oraz nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami
prawa.

2.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy
Ustawy o Polskiej Akademii Nauk, Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz Ustawy prawo własności przemysłowej.

3.

Kierownicy zespołów tematycznych są zobowiązani do poinformowania
członków zespołów o niniejszym regulaminie.

4.

Pracownicy o których mowa w §1 ust. 2 zobowiązani są do zapoznania się z
niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia zgodnie z zał. nr 5.
Szczególnie dotyczy to pracowników nowo przyjmowanych do IChF PAN.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem …2 marca…2015 roku.
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ZAŁ. NR 1 - Wzór zgłoszenia nowego dobra własności przemysłowej
ZGŁOSZENIE NOWEGO DOBRA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Część I) ZGŁOSZENIE DOKONYWANE PRZEZ TWÓRCĘ (wypełnia Twórca)
1. Dane twórcy/zgłaszającego rozwiązanie lub osoby do kontaktu
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko
Jednostka organizacyjna
Adres e-mail
Telefon

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

2. Tytuł i rodzaj dobra własności przemysłowej:
.........................................1 pt. ..................................................................
3. Dane dotyczące twórców i uprawnionych

Imię

Nazwisko

Adres

Udział
[%]

Instytucja
uprawniona

Podstawa
prawna2

Źródło
finansowania badań

Źródło
finansowania
ochrony

4. Informacje dotyczące dobra własności przemysłowej
•

Krótki opis

.............................................................................................................................
•

Zalety / innowacyjne aspekty w punktach

.............................................................................................................................
•

Zastosowanie / potencjał komercyjny

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

1

Wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografia układu scalonego, odmiana rośliny,
Know-how, utwór audiowizualny, program komputerowy, baza danych.
2

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa grantowa, umowa finansowania, umowa współpracy.
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•

Proszę wskazać prawa ochronne powiązane z tym dobrem (jeśli
dotyczy)

.............................................................................................................................
..................................
Podpis zgłaszającego

Część II) OPINIA KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (wypełnia
Kierownik jednostki organizacyjnej, w której wytworzono dane dobro)
W mojej opinii przedstawione rozwiązanie:



posiada poziom nowości,
nie posiada poziomu nowości.

Z związku z powyższym wnioskuję o:
• ubieganie się o prawną ochronę rozwiązania w Polsce,
• ubieganie się o prawną ochronę w Europejskim Urzędzie Patentowym,
• ubieganie się o prawną ochronę w międzynarodowym trybie PCT za
pośrednictwem Urzędu Patentowego RP,
• ubieganie się o prawną ochronę w krajach........................................................,
• objęcie rozwiązania tajemnicą ze względu na interes gospodarczy IChF PAN
w zakresie ……………………………………….,
• niezgłaszaniu rozwiązania do objęcia Prawem ochronnym.

.................................
Podpis Kierownika
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ZAŁ. NR 2 - Wzór oświadczenia twórców dobra własności przemysłowej

Warszawa, dnia.......................

OŚWIADCZENIE
W związku z zamiarem zgłoszenia do objęcia ………. 3 ……. 4 pt.
„…………………………………” niżej podpisani zgodnie oświadczają, że twórcami
…………………4 są następujące osoby

Imię

Nazwisko

Adres

Udział [%] Instytucja
uprawniona

Podpis

..............................................................
Podpisy Twórców

3
4

Rodzaj Prawa ochronnego: patent/ prawo ochronne/ prawo z rejestracji/ inne – jakie?
Rodzaj Dobra własności przemysłowej: wynalazek/ wzór przemysłowy/ wzór użytkowy/ inne – jakie?
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ZAŁ. NR 3 - Wzór decyzji o komercjalizacji

Warszawa, dnia .......................

DECYZJA O KOMERCJALIZACJI
Działając w oparciu o art. 94c ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 ze zm.) niniejszym podejmuję decyzję
o komercjalizacji / niekomercjalizacji 5 ..................... 6 pt. .............................
........................................................................................................... .
Jednocześnie z uwagi na to, że informacjami objętymi poufnością jest/są ……………,
wyznaczam następujące środki niezbędne do zachowania poufności przedmiotowych
informacji ……………… przez okres czasu …………7 .8

.................................
Podpis Dyrektora
/ osoby upoważnionej

5

Niepotrzebne skreślić lub usunąć.
Rodzaj Dobra własności przemysłowej: wynalazek/ wzór przemysłowy/ wzór użytkowy/ topografia układu
scalonego / znak towarowy / wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmiana roślin / Know-how.
7 Okres ochrony może być wydłużany.
8 Dotyczy nowego Dobra własności przemysłowej mającego formę Know-how i jednocześnie nie będącego
wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, znakiem towarowym, topografią układu scalonego,
wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą roślin. Jeśli nie dotyczy – usunąć zapis.
6
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ZAŁ. NR 4 - Wzór decyzji o ochronie

Warszawa, dnia .......................

DECYZJA O OCHRONIE

Dotyczy ……….9 na …….10 pt. „…………………………………”
Niniejszym podejmuję decyzję o:
•

zgłoszeniu rozwiązania w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania ochrony
prawnej w Polsce,

•

zgłoszeniu rozwiązania w Europejskim Urzędzie Patentowym11,

•

zgłoszeniu rozwiązania w międzynarodowym trybie PCT za pośrednictwem
Urzędu Patentowego RP11

•

zgłoszeniu rozwiązania w krajach11 ..............................................................,

•

zachowaniu rozwiązania w tajemnicy ze względu na interes gospodarczy
IChF PAN w zakresie……………………………………………………………

•

niezgłaszaniu rozwiązania do objęcia Prawem ochronnym.

.................................
Podpis Dyrektora
/ osoby upoważnionej

Rodzaj Prawa ochronnego: patent/ prawo ochronne/ prawo z rejestracji/ inne – jakie?
Rodzaj Dobra własności przemysłowej: wynalazek/ wzór przemysłowy/ wzór użytkowy/ topografia układu
scalonego / znak towarowy / wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmiana roślin.
11 Decyzja o ochronie może być rozszerzona w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszeństwa zgłoszenia.
9

10
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ZAŁ. NR 5 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem

Warszawa, dnia .................................

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zarządzania
prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Instytucie Chemii
Fizycznej PAN i przyjmuję je do stosowania.

Imię

Nazwisko

Podpis
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ZAŁ. NR 6 - Wzór oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw

Warszawa, dnia .......................

Oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw
Ja niżej podpisany ……………………………………… oświadczam, że jestem
zainteresowany przeniesieniem praw do nowego Dobra Własności przemysłowej .....................12 pt. …………............................................................................................

.................................
Podpis twórcy
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Rodzaj Dobra własności przemysłowej: wynalazek/ wzór przemysłowy/ wzór użytkowy/ topografia układu
scalonego / znak towarowy / wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmiana roślin / Know-how.
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