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KOGO OBOWIĄZUJE REGULAMIN? 

Regulamin wiąże wszystkich obecnych i byłych pracowników Instytutu, a więc 

osoby, które mają bądź miały zawartą z Instytutem umowę o pracę. Rodzaj zaj-

mowanego stanowiska (pracownik naukowy, badawczo-techniczny, administra-

cyjny) nie ma w tym przypadku znaczenia. 

Ponadto zapisy regulaminu  mogą dotyczyć osób, które zawarły z Instytutem 

inne typy umów (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło), jeśli tak wynika ze szcze-

gółowych zapisów tych umów. Przykładowy zapis w umowie może wyglądać w 

ten sposób: 

„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym u Zleceniodawcy Re-

gulaminem zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności 

przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz, że akceptuje i przyjmuje do 

stosowania jego postanowienia”. 

W dalszej części dokumentu te osoby zbiorczo są nazywane „pracownikami”. 

CO JEST W NIM UREGULOWANE? 

Regulamin określa prawa i obowiązki Instytutu oraz jego pracowników w przy-

padku wytworzenia przez nich w ramach umowy i w okresie jej obowiązywania 

utworu, know-how, wynalazku itp.  Nie chodzi tutaj wyłącznie o rezultaty prac 

badawczych, ale wszelkie efekty pracy, np. programy,  bazy danych. W szczegól-

ności regulamin określa: 

 kto ma prawo decydować o sposobie korzystania z tych dóbr,  

 w jaki sposób te dobra mogą być wykorzystywane oraz  

 kto może czerpać korzyści finansowe w związku z ich wykorzystywaniem i w 

jakiej wysokości. 
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Udział w zysku ze sprzedaży technologii lub produktu opracowanego przez pracownika Instytutu zależy od tego, kto 

zajmuje się komercjalizacją—Instytut czy twórca. 

W przypadku samodzielnej komercjalizacji przez Instytut twórcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% środków 

uzyskanych z komercjalizacji pomniejszonych o 25% kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z podejmowaną 

komercjalizacją przez Instytut bądź specjalnie powołaną przez niego spółkę celową. W przypadku kilku twórców ich 

udział w wynagrodzeniu będzie równy udziałowi w wytworzeniu wynalazku.   

W przypadku, gdy to twórca lub twórcy dokonują komercjalizacji (komercjalizacja przez twórcę) – samodzielnie bądź z 

udziałem spółki celowej – Instytutowi należy się wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 25% środków pozyska-

nych w efekcie komercjalizacji pomniejszonych o 25% kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z podejmowaną 

komercjalizacją przez twórcę, twórców bądź spółkę celową.   

„Komercjalizacja przez spółkę celową jest zalecana, gdy działania mające na 
celu dopracowanie technologii, jej testowanie bądź sprzedaż są pracochłonne, 

a strona dokonująca komercjalizacji nie chce się wyłącznie temu poświęcić.” 

FORMY KOMERCJALIZACJI 

PODZIAŁ KOSZTO W I KORZYS CI FINANSOWYCH 

Wynalazki, know-how, bądź też inne 

efekty pracy twórczej lub konstruk-

cyjnej (np. stworzone bazy lub pro-

gramy komputerowe) mogą być ko-

mercjalizowane zarówno przez Insty-

tut, jak i przez ich twórców.  

W pierwszym przypadku mamy do 

czynienia z tzw. samodzielną komer-

cjalizacją, zaś w drugim – komercja-

lizacją przez twórcę.  

Zarówno Instytut, jak i twórca mogą 

bezpośrednio zajmować się komer-

cjalizacją tj. samodzielnie prowadzić 

dalsze prace badawczo-rozwojowe 

oraz podejmować inne działania ma-

jące na celu przygotowanie techno-

logii lub produktu do wprowadzenia 

na rynek. Alternatywnie można po-

wołać specjalną spółkę celową, w 

ramach której będą realizowane te 

prace i czynności. W takiej sytuacji 

będziemy mieć do czynienia z ko-

mercjalizacją pośrednią.   

Komercjalizacja przez spółkę celową 

jest zalecana, gdy działania mające 

na celu dopracowanie technologii, 

jej testowanie bądź sprzedaż są pra-

cochłonne, a strona zajmująca się 

komercjalizacją nie chce się wyłącz-

nie temu poświęcić. Przykładowo, 

twórca woli zająć się pracą naukową 

niż rozwojem technologii. Wówczas 

w ramach spółki celowej powoływa-

ny jest zespół pracujący nad rozwo-

jem technologii, przygotowaniem do 

jej sprzedaży inwestorowi finanso-

wemu lub branżowemu bądź jej 

wdrożeniem na rynek. 
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  Komercjalizacja przez Instytut Komercjalizacja przez twórców 

Wynagrodzenie twórcy [50% przychodów – 25% kosztów] [75% przychodów – 75 % kosztów] 

Wynagrodzenie Instytutu [50% przychodów – 75% kosztów] [25% przychodów – 25 % kosztów] 



KTO MA PRAWO PODJĄC  DECYZJĘ O KOMERCJALI-
ZACJI? 

Z punktu widzenia przepisów prawa Dyrektor Instytutu ma prawo jednooso-

bowo podjąć decyzję, czy  i w jaki sposób Instytut będzie komercjalizował 

dany wynalazek, know-how czy inne dobro posiadające potencjał komercjali-

zacyjny. Lepiej jednak, aby decyzja taka zapadła we współpracy pomiędzy 

twórcą/ twórcami a Dyrektorem Instytutu. W praktyce, jeśli twórca nie jest 

zainteresowany umożliwieniem praktycznego korzystania z własnego wyna-

lazku, bardzo trudno będzie go skomercjalizować. Dostosowanie produktu 

bądź technologii do komercyjnego użytku wymaga zaangażowania zespołu 

dysponującego wiedzą i doświadczeniem w wąskiej dziedzinie związanej z 

wynalazkiem. Decyzja o komercjalizacji dotyczy również określenia formuły, w 

jakiej dane dobro będzie komercjalizowane—czy technologia zostanie sprze-

dana podmiotowi zewnętrznemu czy też powstanie spółka np. typu spin-off, 

która zajmie się dostosowaniem technologii /produktu do wymagań klientów 

lub inwestorów.  

Decyzja o objęciu wynalazku, wzoru przemysłowego czy wzoru użytkowego 

ochroną prawną (patentem, prawem z rejestracji czy prawem ochronnym) 

również pozostaje w gestii Dyrektora Instytutu. Niemniej jednak twórca zaw-

sze  może sam wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o objęcie rezultatów jego 

prac ochroną, wskazując jednocześnie proponowany obszar geograficzny, na 

jakim ta ochrona powinna być realizowana. Ważne jest to, aby przed podję-

ciem tych decyzji zachować rezultaty prac w poufności, ponieważ ich ujawnie-

nie może skutkować brakiem możliwości objęcia ich ochroną.   
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  Komercjalizacja przez Instytut Komercjalizacja przez twórców 

Wynagrodzenie twórcy 22 500 zł 30 000 zł 

Wynagrodzenie Instytutu 17 500 zł 10 000 zł 

KOSZTY I KORZYS CI Z KOMERCJALIZACJI NA PRZYKŁADACH 
SAMODZIELNA KOMERCJALIZACJA PRZEZ INSTYTUT: Jeśli Instytut w wyniku sprzedaży patentu na wynalazek uzyskał 

kwotę 50 000 zł, zaś jedynym kosztem poniesionym w związku z tą sprzedażą był koszt ochrony i wyceny patentu – 

10 000 zł, twórca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 22 500 zł. Wynagrodzenie Instytutu wyniesie zaś 17 500 zł.  

W przypadku, gdy  w wytworzeniu wynalazku uczestniczyło 3 twórców, twórca A miał 50% udział w wytworzeniu wy-

nalazku, zaś twórcy B i C – po 25%, wówczas wynagrodzenia twórców wyniosą odpowiednio:  

A – 11 250 zł, B – 5 625 zł, C – 5 625 zł. 

KOMERCJALIZACJA PRZEZ TWÓRCĘ: Jeśli więc twórcy uzyskają z komercjalizacji środki w wysokości 50 000 zł, zaś ich 

jedyny koszt stanowiła usługa wyceny patentu – 10 000 zł, Instytut otrzyma 10  000 zł. Podział pozostałych środków 

pomiędzy twórców zależy od ich wewnętrznych ustaleń chociaż najlepiej, aby oparty był o wkład w wytworzenie da-

nego dobra oraz wkład w prace przygotowawcze do sprzedaży technologii bądź jej wdrożenia. 

 

 



KOMERCJALIZACJA KROK PO KROKU 

Twórca, który wytworzy wynalazek, know-how, program, bazę danych itp. powinien poinformować o tym fakcie kierow-

nika jednostki, w której realizował te prace. Najczęściej pracownik zgłosi ten fakt kierownikowi własnego zespołu ba-

dawczego. Zgłoszenie wytworzenia nowego dobra dokonywane jest na formularzu stanowiącym załącznik 1) do regula-

minu. Twórca lub twórcy wypełniają jego pierwszą część. W szczególności w formularzu tym twórcy określają również, 

jaki był % udział poszczególnych osób w wytworzeniu danego dobra.  

Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik ocenia nowość danego dobra oraz analizuje pod katem możliwości i racjonalności 

objęcia go ochroną prawną, wypełniając drugą część formularza stosownymi informacjami. Podpisany przez co najmniej 

jednego z twórców oraz kierownika, a następnie zeskanowany formularz wysyłany jest mailem na adres:  komercjaliza-

cja@ichf.edu.pl.  
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Zgłaszanie nowych do br własnos ci przemysłowej  

Decyzja o ochronie i komercjalizacji  

W  terminie 14 dni od dnia złożenia Pełnomocnikowi ds. własności intelektualnej kompletnego zgłoszenia nowego dobra, 

twórca lub twórcy mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o przeniesienie na nich praw własności do danego wynalaz-

ku, know-how lub innego wytworzonego przez nich dobra. W przypadku wpływu takiego wniosku Dyrektor ma 3 miesiące 

na podjęcie decyzji zarówno o objęciu dobra ochroną prawną, jaki i o jego komercjalizacji. W przypadku negatywnej decy-

zji o komercjalizacji przez Instytut bądź nie podjęciu takiej decyzji w terminie, twórca zyskuje prawo  do  nabycia  danego  

dobra  za  wynagrodzeniem.  

mailto:komercjalizacja@ichf.edu.pl.
mailto:komercjalizacja@ichf.edu.pl.
mailto:komercjalizacja@ichf.edu.pl.


„zapłata Instytutowi wynagrodzenia za przeniesienie na twórcę praw do dobra nie 
zwalnia twórcy z obowiązku uwzględnienia Instytutu w podziale zysku uzyskanego z 

komercjalizacji.” 
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Ochrona prawna 

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o objęciu danego dobra ochroną 

prawną (czyli patentem, prawem ochronnym, prawem z rejestracji bądź in-

nym), twórca lub twórcy przygotowują dokumentację niezbędną do dokona-

nia zgłoszenia do odpowiedniego urzędu patentowego. W tych pracach są 

wspierani przez obsługującą Instytut kancelarię patentową oraz Pełnomocni-

ka ds. własności intelektualnej (Piotr Cwalina). Jednocześnie przed złoże-

niem dokumentacji w urzędzie patentowym, twórcy podpisują oświadczenie 

(zał. 2 do regulaminu), w którym ponownie określają % udział poszczególnych 

osób w wytworzeniu danego dobra. Jeżeli współtwórcami danego dobra są 

osoby spoza Instytutu, zawierana jest również odpowiednia umowa regulują-

ca sposób korzystania z tego dobra przez strony oraz podział kosztów i korzy-

ści. Co do zasady, koszty uzyskania i utrzymania ochrony ponosi Instytut.  

Pełnomocnik ds. własności intelektualnej monitoruje dokonane zgłoszenia i 

przyznane prawa takie jak ochrona patentowa. Ponadto Pełnomocnik infor-

muje Dyrektora Instytutu o zbliżającym się upływie okresu ochrony, zaś Dy-

rektor podejmuje decyzję o kontynuacji ochrony bądź jej zaniechaniu. W 

przypadku decyzji o przerwaniu ochrony, twórca może się zwrócić do Dyrek-

tora z wnioskiem o przeniesienie praw do tego dobra. Wniosek taki twórca 

składa za pośrednictwem Pełnomocnika. Przysługujące Instytutowi wynagro-

dzenie z tego tytułu wynosi 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 

pracę w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

 

 

Analiza  potencjału  

Dokonując oceny potencjału 

komercjalizacyjnego zgłaszane-

go dobra, kierownik analizuje 

możliwość i racjonalność obję-

cia go ochroną prawną. Do 

momentu podjęcia decyzji o 

ochronie, pracownicy nie po-

winni ujawniać szczegółów 

danego dobra, ponieważ jest 

to warunek konieczny uzyska-

nia ochrony prawnej (np. pa-

tentu). Niemniej jednak kie-

rownik grupy może również 

bez składania wniosku o obję-

cie danego dobra ochroną—po 

prostu zobowiązać pracowni-

ków do nieujawniania tego 

wynalazku. Jest to dość popu-

larna praktyka  w firmach, któ-

re dostrzegają potencjał ko-

mercjalizacyjny danego wyna-

lazku, chcą jeszcze dopracować 

jego szczegóły i objąć go 

ochroną wielopoziomową (tzn. 

zastrzec również alternatywne 

rozwiązania konstrukcyjne). 

  Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie za pracę w 2018 r. 

Wynagrodzenie należne  
Instytutowi   

Wynagrodzenie należne Instytutowi w 
2019 r. z tytułu przeniesienia na twórcę 
praw do wynalazku, know-how itp.  

4 585,03 zł  229,25 zł 

Przeniesienie  tych praw następuje w drodze umowy. Wynagrodzenie należne Instytutowi  za przeniesienie praw 

wynosi 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

Jednocześnie, zapłata Instytutowi wynagrodzenia za przeniesienie na twórcę praw do dobra nie zwalnia twórcy z 

obowiązku uwzględnienia Instytutu w podziale zysku uzyskanego z komercjalizacji.   

 

 
 

Przykładowe wyliczenie wysokości należnego Instytutowi wynagrodzenia zawiera tabela poniżej: 



Pracownik ma prawo do opublikowania wyników prac bądź ich innego upo-

wszechnienia, o ile nie spowoduje to ujawnienia informacji poufnych o da-

nym wynalazku, know-how, wzorze, bazie danych czy programie. Wymagany 

minimalny okres poufności tych informacji określa Dyrektor w decyzji o ko-

mercjalizacji. 

Niemniej jednak w praktyce—już na etapie tworzenia danego dobra pracow-

nik powinien  zadbać o poufność szczegółowych informacji technologicznych. 

W szczególności - jeżeli pracownik podejrzewa, że rezultat jego pracy może 

być przedmiotem komercjalizacji, powinien powstrzymać się przed ujawnia-

niem informacji poufnych dotyczących przedmiotu jego pracy oraz zadbać o 

bezpieczeństwo wykorzystywanych systemów teleinformatycznych.  

Komercjalizacja a prawo do ujawnienia wyniko w 
prac Tekst regulaminu 

wersja polska 

wersja angielska 

Organizacja: 

Instytut Chemii Fizycznej PAN 

 
Kontakt do Pełnomocnika ds. własnos ci intelektualnej: 

Piotr Cwalina 

e-mail: pcwalina@ichf.edu.pl lub komercjalizacja@ichf.edu.pl 

tel.: (22) 343 31 51 

 
Autor dokumentu:  

Agnieszka Tadrzak, Pełnomocnik ds. finansowania badan  i rozwoju, 

Dział duz ych projekto w europejskich i wspo łpracy z biznesem 

e-mail: agnieszka.tadrzak@ichf.edu.pl 

tel.: (22) 343 20 58 
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