Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Biuro – Biuro do spraw Własności Intelektualnej przy Komisji
2. Dobra intelektualne – podlegające ochronie prawnej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin, a także
know-how, utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz bazy danych
3. Dobro intelektualne IF PAN – dobro intelektualne do którego prawo przysługuje IF PAN
4. Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich, a także osoba przygotowująca pracę
doktorską w IF PAN, niebędąca jej pracownikiem
5. IF PAN – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
6. Kierownik jednostki – kierownik oddziału naukowego lub środowiskowego laboratorium IF
PAN
7. Know-how – nieujawnione do wiadomości publicznej informacje o charakterze naukowym,
technicznym, technologicznym, handlowym, organizacyjnym lub inne posiadające wartość
gospodarczą (w tym w szczególności przydatne do komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac badawczych) lecz nie chronione za pomocą praw wyłącznych
8. Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych
lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub
know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy
9. Komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w
celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac
rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami
10. Komisja – Komisja IF PAN do spraw Własności Intelektualnej
11. Koszty bezpośrednio związane z komercjalizacją – koszty zewnętrzne, które obejmują w
szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu
komercjalizacji i opłat urzędowych, z wyłączeniem kosztów poniesionych przed podjęciem
decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia o którym mowa w art. 94c ust. 2 ustawy o
Polskiej Akademii Nauk
12. Pomoc IF PAN – wsparcie finansowe, techniczne, merytoryczne lub organizacyjne działań w
wyniku których powstało dobro intelektualne
13. Publikacja utworu - zwielokrotnienie utworu i publiczne udostępnienie jego egzemplarzy
(np. publikacja w czasopiśmie, publikacja monografii)
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14. Pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy z IF PAN
15. Projekt oznacza projekt obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe realizowane w
ramach IF PAN.
16. Projekt komercyjny oznacza projekt obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe
realizowane w ramach IF PAN na zlecenie i na rzecz podmiotu prywatnego.
17. Rozpowszechnienie utworu – jakiekolwiek publiczne udostępnienie utworu
18. Spółka celowa – jednoosobowa spółka kapitałowa utworzona przez IF PAN w celu
komercjalizacji pośredniej
19. Spółka spin off – spółka prawa handlowego powołana w celu rozwijania lub komercjalizacji
dobra intelektualnego należącego do IF PAN lub spółki celowej. Spółka powoływana jest
przez IF PAN lub spółkę celową z możliwym udziałem twórcy lub inwestora.
20. Środki z komercjalizacji obejmują opłaty licencyjne, zapłatę z tytułu zbycia dobra
intelektualnego, dywidendy lub inne środki finansowe wypłacone przez spółkę, na którą
zostało przeniesione dobro intelektualne tytułem aportu, zapłatę z tytułu zbycia udziału w
tych spółkach, a także inne przychody pośrednio lub bezpośrednio uzyskane w wyniku
komercjalizacji, w tym odsetki po odliczeniu należnych obciążeń publiczno-prawnych.
21. Twórca – osoba fizyczna, która stworzyła dobro intelektualne. Przez twórcę rozumie się
także wszystkich współtwórców
22. Zasoby – wszelkiego rodzaju środki IF PAN wykorzystywane pośrednio lub bezpośrednio do
stworzenia dobra intelektualnego lub jego komercjalizacji, w tym środki finansowe, zasoby
organizacyjne, zgromadzone wartości niematerialne i prawne, personel administracyjny,
materiały, sprzęt, pomieszczenia.
§2
Zakres podmiotowy regulaminu
1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników IF PAN zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę lub mianowania, których zakres obowiązku w całości lub w części polega na
świadczeniu pracy o charakterze intelektualnym.
2. Do pozostałych pracowników postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, jeżeli wynika
to z umów będących podstawą ich zatrudnienia lub gdy wyrażą na to zgodę.
3. Postanowienia regulaminu stosuje się także do doktorantów, studentów, stażystów,
stypendystów oraz innych osób niepozostających z IF PAN w stosunku pracy (w
szczególności uczestniczących w pracach naukowych, badawczych, rozwojowych), jeżeli
stanowi tak umowa zawarta pomiędzy nimi a IF PAN lub osoby te złożyły stosowne
oświadczenie o związaniu Regulaminem. W imieniu IF PAN umowę zawiera, jak również
odbiera stosowne oświadczenie Kierownik jednostki, w której ma dojść do powstania
Dobra intelektualnego.

§3
Zakres przedmiotowy regulaminu
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1. Postanowienia regulaminu stosuje się do Dóbr intelektualnych stworzonych przez
pracownika w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy i w
czasie trwania tego stosunku (pracownicze dobra intelektualne).
2. Za stworzone w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy uważa
się także Dobra intelektualne stworzone w trakcie stypendiów, grantów lub urlopów
naukowych finansowanych ze środków IF PAN oraz funduszy pozyskanych z zewnątrz w
ramach IF PAN.
3. Przez stworzenie Dobra intelektualnego rozumie się także modyfikację dobra już
istniejącego, jeżeli jest ona na tyle istotna, że prowadzi do powstania nowego dobra
podlegającego ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
4. Umowy o pracę zawarte z pracownikami IF PAN powinny zawierać postanowienie zgodnie z
którym pracownik oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na
związanie jego postanowieniami. Regulamin staje się integralną częścią umowy o pracę.
5. Zawarcie umowy dotyczącej Dóbr intelektualnych powstałych w wyniku wykonywania
obowiązków pracowniczych, która przewiduje odstępstwa od stosowania Regulaminu
wymaga zgody Dyrektora IF PAN
6. Przepisy Regulaminu stosuje się również do Dóbr intelektualnych:
a. Stworzonych przez osoby nie będące pracownikami IF PAN, jeżeli będzie to wynikało z
umów zawartych przez IF PAN z tymi osobami,
b. stworzonych przez pracownika poza zakresem obowiązków wynikających ze stosunku
pracy, jeśli strony tak postanowią w umowie,
c. stworzonych przy Pomocy IF PAN
d. do których prawa lub pewien zakres uprawnień uzyskał IF PAN
7. Każda osoba podejmująca prace naukowo-badawcze w ramach IF PAN z których może
wyniknąć Dobro intelektualne powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
regulaminu i wyrażeniu zgody związanie jego postanowieniami. Oświadczenie takie może
być częścią umowy na podstawie której prace są prowadzone.
§4
Ogólne zasady dotyczące dóbr intelektualnych
1. Zawierając umowy z osobami, które wykonują lub mają wykonać na rzecz IF PAN określone
czynności na podstawie innej niż stosunek pracy, w szczególności na podstawie umowy o
dzieło lub umowy do zlecenia podobnej, w wykonaniu których powstały lub mogą powstać
Dobra intelektualne, IF PAN powinien zapewnić sobie przeniesienie na swoją rzecz praw
majątkowych do tych dóbr.
2. IF PAN powinien zawrzeć umowę przyznającą odpowiednie prawa do dobra
intelektualnego IF PAN w każdym przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba
nie będąca pracownikiem lub pracownik poza zakresem swoich obowiązków, korzystając z
Zasobów IF PAN lub przy pomocy IF PAN może stworzyć dobro intelektualne. W braku
jakichkolwiek postanowień w tym zakresie IF PAN przysługuje uprawnienie do korzystania z
tak powstałego dobra we własnym zakresie.
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3. Pracownik może zaproponować IF PAN nabycie praw do dóbr intelektualnych
nieprzysługujących IF PAN na podstawie ustawy lub umowy. Zakres przeniesienia praw oraz
zasady podziału korzyści majątkowych wynikających z komercjalizacji takiego dobra
zostaną określone w umowie. Jeżeli IF PAN przejął prawa do takiego dobra na zasadach
właściwych dla dobra pracowniczego, przepisy Regulaminu dotyczące pracowniczych Dóbr
intelektualnych stosuje się odpowiednio.
4. Prawa do Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika na zamówienie osoby
trzeciej określa umowa zawarta między IF PAN a zamawiającym, przy czym dążyć się
powinno do przyznania IF PAN praw wyłącznych do tak stworzonego dobra natomiast
zamawiającemu odpowiednich uprawnień do korzystania z niego.
5. Kwestię praw do Dóbr intelektualnych stworzonych przez pracownika delegowanego do
innej instytucji naukowej lub badawczej w Polsce lub za granicą powinny być określone w
umowie między IF PAN a instytucją przyjmującą.
6. Prawa do dóbr intelektualnych powstałych w trakcie współpracy IF PAN z innym
podmiotem w ramach wspólnych przedsięwzięć powinny być każdorazowo określone w
umowie między IF PAN a tym podmiotem.
7. Umowy zawierane przez IF PAN zapewniają poszanowanie praw osobistych Twórcy, w
szczególności prawa do autorstwa.
8. Umowy zawierane przez IF PAN dotyczące dóbr intelektualnych powinny obejmować
obowiązek zachowania przez strony poufności, w szczególności gdy ujawnienie wyników
badań utrudniłoby uzyskanie ochrony prawnej lub ich komercjalizację.
9. Jakiekolwiek wykorzystanie dóbr intelektualnych IF PAN poza IF PAN wymaga każdorazowo
zgody Dyrektora po wyrażeniu opinii przez Kierownika jednostki w której Dobro
intelektualne powstało.
10. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, umowy dotyczące dóbr intelektualnych
zawiera Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Rozdział II
Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa do baz danych
§5
Prawa osobiste do utworów stworzonych w ramach obowiązków pracowniczych
1. Autorskie prawa osobiste do wszelkich utworów, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługują twórcy
i obejmują prawo do:
a. Autorstwa utworu
b. Oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo anonimowego
udostępniania utworu
c. Nienaruszalności treści i formy
d. Decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu
e. Nadzorem nad sposobem korzystania z utworu
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2. Autorskie prawa osobiste do programu komputerowego przysługują twórcy i obejmują
prawo do:
a. Autorstwa utworu
b. Oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo anonimowego
udostępniania utworu
3. Jeżeli prawa autorskie majątkowe w całości lub w części należą do IF PAN, twórca
zobowiązuje się wykonywać swoje prawa osobiste w sposób niekolidujący z majątkowymi
interesami IF PAN, w szczególności w sposób nieutrudniający lub uniemożliwiający
komercjalizację dobra intelektualnego.
4. Jeżeli utwór powstał na zamówienie IF PAN lub powstał na potrzeby projektu badawczego
lub dla potrzeb określonego zespołu, a twórca sprzeciwia się pierwszemu publicznemu
udostępnieniu utworu, IF PAN może wykorzystać informacje i wyniki badań zawarte w
utworze, a także może powierzyć opracowanie utworu na bazie tych informacji i wyników
innej osobie.
§6
Prawa majątkowe do pracowniczych utworów nienaukowych
1. Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych, niebędących utworami
naukowymi (pracownicze utwory nienaukowe), przysługują IF PAN z chwilą ich przyjęcia
na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili stworzenia utworu, z zastrzeżeniem
postanowień § 18 w odniesieniu do utworów będących wynikiem prac rozwojowych
nadających się do komercjalizacji.
2. Za utwory, do których prawa nabywa IF PAN zgodnie z ust. 1 uważa się w szczególności:
a. Bazy danych,
b. Materiały e-learningowe
c. Dzienniki prac badawczych
d. Materiały opracowane w celu realizacji zadań dydaktycznych
także wtedy, gdy mają charakter utworów naukowych
3. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, także wtedy gdy ma charakter
utworu naukowego, stworzonego przez pracownika w wykonaniu obowiązków ze stosunku
pracy przysługują IF PAN z chwilą jego stworzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 18 w
odniesieniu do programów komputerowych będących wynikiem prac rozwojowych
nadających się do komercjalizacji.
§7
Pracownicze utwory naukowe
1. Autorskie prawa majątkowe do pracowniczego utworu naukowego przysługują twórcy z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Prawo do pierwszej publikacji pracowniczego utworu naukowego będącego pracą
doktorską lub habilitacyjną lub opracowaniem monograficznym, przysługuje IF PAN, chyba
że IF PAN w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarł z twórcą umowy o wydanie
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utworu. W przypadku skorzystania z IF PAN z prawa pierwszej publikacji utworu
naukowego, publikacja i rozpowszechnienie utworu następuje na warunkach określonych
w umowie wydawniczej pomiędzy IF PAN a twórcą. IF PAN może zrzec się prawa pierwszej
publikacji w odniesieniu do zgłoszonego utworu.
3. IF PAN ma prawo do udostępnienia utworu naukowego lub zawartego w nim materiału
naukowego osobom trzecim, jeżeli wynika to z uzgodnionego z twórcą przeznaczenia
utworu lub jeżeli stanowi tak umowa zawarta z twórcą.
4. Pracownik nie może Rozpowszechniać, w tym Publikować, utworu naukowego
ujawniającego informacje o rozwiązaniu naukowo-technicznym lub konw-how, jak również
Rozpowszechniać informacji o tym rozwiązaniu lub know-how (np. w formie prezentacji,
wykładu), jeżeli utrudniałoby to lub uniemożliwiało uzyskanie ochrony prawnej rozwiązania
w sytuacji, gdy prawa do rozwiązania przysługują IF PAN. Zastosowanie ma §8.
5. Postanowienia ust. 1-4 mają odpowiednie zastosowanie do utworów naukowych
doktorantów oraz studentów niezatrudnionych na umowę o pracę.
§8
Rozpowszechnienie i Publikacja
1. W przypadku, gdy prawo do Rozpowszechnienia lub Publikacji utworu przysługuje twórcy,
jeżeli utwór zawiera informacje o rozwiązaniu naukowo-technicznym lub know-how do
którego prawa przysługują IF PAN, przed Rozpowszechnieniem lub Publikacją utworu
zobowiązany jest on poinformować o niej Komisję. Komisja może sprzeciwić się
Rozpowszechnieniu lub Publikacji w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zamierzonym
Rozpowszechnieniu lub Publikacji, ewentualnie zażądać stosownych modyfikacji w
przypadku, gdyby Rozpowszechnienie/Publikacja utrudniło lub uniemożliwiło uzyskanie
ochrony prawnej rozwiązania do którego prawo przysługuje IF PAN.
2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do utworów stworzonych przez
doktorantów oraz studentów niezatrudnionych na umowę o pracę.
3. W każdym przypadku Publikacji, która wiąże się z pracami prowadzonymi w IF PAN,
pracownik, doktorant, student lub osoba prowadząca prace na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej ma obowiązek zamieszczenia obok swego nazwiska nazwy „Instytut Fizyki
PAN” lub w inny przyjęty sposób poinformować o jego związku z IF PAN (afiliacja).
§9
Korzystanie z materiału zawartego w utworze
1. IF PAN ma prawo korzystania z wyników badań naukowych uzyskanych przez pracownika,
doktoranta lub studenta bez odrębnego wynagrodzenia dla celów badawczych lub
dydaktycznych.
2. W przypadku, gdy IF PAN umożliwia osobom trzecim odpłatne korzystanie z utworu lub
wyników badań zawartych w utworze, twórcy należy się wynagrodzenie zgodne z
postanowieniami Regulaminu lub umowy.
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§10
Prawa pokrewne i prawa do baz danych
1. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy
przedmiotów podlegających ochronie za pomocą praw pokrewnych, stosuje się zasady
przewidziane dla praw autorskich.
2. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy bazy
danych, prawa do niej przysługują IF PAN nawet wówczas, gdy ma charakter utworu
naukowego. Niezależnie od ochrony prawnoautorskiej, bazy danych podlegają przepisom
ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128 poz. 1402 ze zm.)
3. Twórcy bazy danych przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzyści uzyskanych z
komercjalizacji przez IF PAN na zasadach określonych w Regulaminie lub odrębnej umowie.

Rozdział III
Prawa własności przemysłowej
§11
Dobra własności przemysłowej
Przez dobra własności przemysłowej rozumie się wyniki badań naukowych lub prac
rozwojowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, topografią
układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, a także knowhow.

§12
Prawo do dobra własności przemysłowej
1. Prawa do pracowniczych dóbr własności przemysłowej w znaczeniu §11 w związku z §3 ust
1-3 przysługują IF PAN, z zastrzeżeniem § 18.
2. Prawa do dóbr własności przemysłowej określonych w §3 ust. 6 określa umowa zawarta
przez IF PAN.
3. W braku odmiennych postanowień umownych prawa do dóbr własności przemysłowej
powstałych w wyniku realizacji umowy, innej niż umowa o pracę, zawartej pomiędzy
Twórcą a IF PAN przysługują IF PAN.
4. Twórcy dobra własności przemysłowej przysługuje osobiste prawo wymienienia go jako
twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.
5. Jeżeli prawo do dobra własności przemysłowej w całości lub w części należy do IF PAN,
twórca zobowiązuje się wykonywać swoje prawa osobiste w sposób niekolidujący z
majątkowymi interesami IF PAN, w szczególności w sposób nieutrudniający lub
uniemożliwiający komercjalizację dobra intelektualnego.
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6. W przypadku uzyskania przez IF PAN korzyści z komercjalizacji dobra własności
przemysłowej należącego do IF PAN, twórcy przysługuje wynagrodzenie na zasadach
określonych w Regulaminie.
§ 13
Przedmioty materialne powstałe w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych
1. IF PAN nabywa prawa do przedmiotów materialnych powstałych w wyniku badań
naukowych lub prac rozwojowych dokonanych w zakresie obowiązków Pracownika
wynikających ze stosunku pracy, a także dokonanych przez doktorantów lub studentów w
wyniku wykonywania zadań. IF PAN nabywa także prawa do przedmiotów materialnych
powstałych w wyniku badań prowadzonych przy pomocy IF PAN, jeżeli pomoc przyczyniła
się istotnie do powstania takiego przedmiotu.
2. Przedmioty materialne o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane osobom trzecim
jedynie na podstawie pisemnych umów zawieranych przez Dyrektora lub osobę przez niego
upoważnioną.
3. Do zarządzania prawami do przedmiotów materialnych, o których mowa w ust. 1,
postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Rozdział IV
Postępowanie z dobrami intelektualnymi
§ 14
Obowiązki twórcy w związku z dokonaniem dobra intelektualnego
1. Twórca, który może stworzyć dobro własności przemysłowej do którego prawa
przysługiwać mogą IF PAN, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac badawczych.
2. Twórca ma obowiązek niezwłocznego dokonania zgłoszenia Dobra intelektualnego na
zasadach określonych w § 16.
3. Twórca zgłaszający Dobro intelektualne zobowiązany jest przekazać Komisji wszelkie
dodatkowe informacje i dokumenty na jej wniosek (np. dzienniki prac badawczych,
zgłoszony utwór) umożliwiające Komisji dokonanie oceny zgłaszanego Dobra
intelektualnego, jego kwalifikacji jako dobra pracowniczego lub niepracowniczego, oraz
oceny jego potencjału komercjalizacyjnego.
4. Twórca zgłaszający dobro intelektualne do którego prawa przysługują IF PAN zobowiązany
jest przekazać Komisji wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty umożliwiające lub
przydatne IF PAN do ubiegania się o ochronę wyłączną.
5. Twórca Dobra intelektualnego do którego prawa przysługują IF PAN zobowiązany jest
powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby stanowić przeszkodę lub utrudnić
uzyskanie praw wyłącznych. W szczególności twórca zobowiązany jest zachować zgłoszone
rozwiązanie oraz know-how w poufności. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie
za zgodą Dyrektora po wcześniejszej konsultacji z Komisją.
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6. Twórca Dobra intelektualnego do którego prawa przysługują IF PAN zobowiązany jest
współpracować z IF PAN w związku z ubieganiem się o ochronę wyłączną.
7. Pracownik będący Twórcą pracowniczego dobra intelektualnego zobowiązany jest do
przekazania IF PAN wraz ze zgłoszeniem Dobra intelektualnego wszystkich posiadanych
informacji, utworów wraz z własnością nośników na których utwory te utrwalono, i
doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji wyników. Z przekazania
powyższych informacji, utworów, nośników doświadczeń sporządza się protokół podpisany
przez twórcę oraz osobę przyjmującą w imieniu IF PAN. IF PAN zobowiązany jest do
zabezpieczenia otrzymanych nośników przed zniszczeniem.
8. Pracownik będący Twórcą pracowniczego dobra intelektualnego zobowiązany jest
współpracować z IF PAN w związku z komercjalizacją dobra.
9. Pracownik będący twórcą pracowniczego Dobra intelektualnego zobowiązany jest do
powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań bez wiedzy i wyraźnej zgody IF
PAN zmierzających do wdrażania wyników
10. Obowiązek określony w ust 5-8 trwa przez cały okres przysługiwania praw IF PAN.
11. Ponadto, pracownik ma obowiązek poinformowania IF PAN o uzyskanych przez niego
środkach z komercjalizacji w przypadku, gdy prawo do wyników badań naukowych, prac
rozwojowych oraz Know-how zostało przeniesione na pracownika w trybie § 20. W tym
przypadku pracownik ma obowiązek przekazywania IF PAN przysługujących mu części
środków uzyskanych z komercjalizacji zgodnie z § 31.
12. Z chwilą ustania stosunku pracy twórca Dobra intelektualnego do którego prawa
przysługują IF PAN jest zobowiązany do:
a.
Niewykorzystywania tego dobra do celów komercyjnych, chyba że następuje to za
wiedzą i zgodą Dyrektora
b.
Poszanowania praw i interesów IF PAN przy wykorzystywaniu Dobra intelektualnego
w dalszej działalności naukowej
c.
Zachowania zasad poufności określonych regulaminem

§ 15
Zgłoszenie projektu
1. Pracownik, a w przypadku Projektu prowadzonego w zespole – kierownik projektu,
zobowiązany jest zgłosić Komisji
a. rozpoczęcie realizacji Projektu lub Projektu komercyjnego prowadzonego w ramach
Instytutu, niezależnie od źródła finansowania tego projektu.
b. wszelkie istotne zmiany w przedmiocie, bądź sposobnie realizacji Projektu lub
Projektu komercyjnego
c. Zakończenie realizacji Projektu lub Projektu komercyjnego
2. Zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszenia
projektu dostępnego na stronie internetowej IF PAN. Formularz składany jest w formie
pisemnej lub elektronicznej.

9

3. Komisja może zażądać przekazania dodatkowych informacji lub wglądu w dokumentację
dotyczącą Projektu lub Projektu Komercyjnego.
§ 16
Zgłoszenie dobra intelektualnego
1. Twórca Dobra intelektualnego będący:
a. Pracownikiem
b. Doktorantem lub studentem
c. Osobą odbywającą staż lub praktyki w IF PAN
d. Twórcą dobra intelektualnego do którego prawa lub pewien zakres uprawnień
przysługuje IF PAN na podstawie umowy
ma obowiązek niezwłocznie powiadomić IF PAN o stworzeniu dobra intelektualnego
będącego dobrem własności przemysłowej oraz o związanym z tym dobrem know-how do
którego prawa lub pewien zakres uprawnień mogą przysługiwać IF PAN. W przypadku
utworów obowiązek zgłoszenia dotyczy wyłącznie utworów o których mowa w §6, §7 ust.
2, §8 ust 1 oraz utworu do którego prawa mogą przysługiwać IF PAN na podstawie umowy
innej niż umowa o pracę. (zgłoszenie dobra intelektualnego).
2. Twórca jest zwolniony z obowiązku określonego w ust. 1 jedynie wówczas, gdy dobro
intelektualne nie wykazuje żadnego związku z pracami prowadzonymi w IF PAN.
3. Twórca określony w ust. 1a-c powiadamia Kierownika jednostki w której dobro zostało
dokonane, natomiast twórca określony w ust 1d powiadamia bezpośrednio Komisję.
Powiadomienie następuje za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego na stronie
internetowej IF PAN. Formularz składany jest w formie pisemnej. Zgłaszający powinien
wskazać wszystkich współtwórców danego dobra.
4. Współtwórcy obowiązani są do uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawach ich
dotyczących oraz wyznaczenia ze swego grona pełnomocnika do reprezentowania ich
interesów wobec IF PAN
5. Twórca dokonując zgłoszenia dobra intelektualnego składa jednocześnie oświadczenie, że
dobro intelektualne nie narusza żadnych istniejących praw majątkowych ani osobistych
osób trzecich, a w przypadku utworu do którego prawa przysługują IF PAN, że zezwolenie
na wykorzystanie utworów osób trzecich zostało uzyskane.
6. Kierownik jednostki, po dokonaniu wstępnej oceny dobra intelektualnego, przekazuje je
Komisji wraz z ogólną oceną innowacyjności dobra lub możliwości publikacji utworu
naukowego.
7. Informację o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how
związanym z tymi wynikami uznaje się za otrzymaną przez IF PAN w myśl art. 94c Ustawy
o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 619 ze zm. ) w
dniu jej doręczenia do Komisji ds. Własności Intelektualnej (dzień dokonania zgłoszenia).
8. Jeżeli przekazane przez twórcę informacje zawierają istotne braki Komisja wezwie do ich
uzupełnienia. Korespondencja z komisją może odbywać się w formie elektronicznej.
9. Do dnia nabycia przez IF PAN praw do dobra intelektualnego, a w przypadku pracowniczych
dóbr intelektualnych o którym mowa w § 18 ust. 1 do dnia podjęcia decyzji o
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komercjalizacji albo nieprzyjęcia oferty nabycia praw przez twórcę w przypadku decyzji o
niekomercjalizacji albo niepodjęcia stosownej decyzji w ustawowym terminie trzech
miesięcy, IF PAN zobowiązany jest do zachowania w poufności wszystkich uzyskanych od
twórcy informacji.
§ 17
Decyzja o przyjęciu utworu
1. Decyzję o przyjęciu utworu, uzależnieniu przyjęcia od dokonania poprawek lub nie przyjęciu
utworu o którym mowa w §6 ust. 1 podejmuje kierownik jednostki w której utwór został
stworzony. Decyzja powinna być doręczona twórcy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od dnia dokonania zgłoszenia utworu. W braku doręczenia twórcy decyzji w powyższym
terminie utwór uznaje się za przyjęty. Do utworów pracowniczych będących wynikiem prac
rozwojowych i mogących być przedmiotem komercjalizacji zastosowanie ma § 18
2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy jest to podyktowane interesem obu stron,
zamiast oświadczenia o przyjęciu utworu można zawrzeć z Pracownikiem umowę
regulującą kwestię praw do utworu oraz praw do korzystania z niego.
3. Decyzję o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa publikacji pracowniczego utworu
naukowego o którym mowa w § 7 ust. 2 podejmuje Komisja.
§ 18
Decyzja w sprawie komercjalizacji
1. W odniesieniu do pracowniczych Dóbr intelektualnych o których mowa w §6 in fine, §12
ust.1 oraz Know-how z nimi związanego, IF PAN podejmuje decyzję w sprawie
komercjalizacji w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia przez pracownika dobra
intelektualnego.
2. Do dnia podjęcia decyzji o komercjalizacji lub nieprzyjęcia oferty nabycia praw przez twórcę
w przypadku decyzji o niekomercjalizacji lub niepodjęcia stosownej decyzji w ustawowym
terminie trzech miesięcy, IF PAN nie może zawierać umów z osobami trzecimi, których
przedmiotem jest zgłoszone Dobro intelektualne.
3. Komisja w ciągu 45 dni od dnia zgłoszenia Dobra intelektualnego podejmuje wstępną ocenę
zgłaszanego dobra intelektualnego pod kątem możliwości komercjalizacji. W przypadku,
gdy przedmiotem zgłoszenia jest rozwiązanie techniczne Komisja bierze pod uwagę opinię
rzecznika patentowego. Jeżeli jest to zasadne, Komisja może zasięgać opinii zewnętrznego
eksperta – specjalisty w danej dziedzinie, a także przeprowadzić konsultacje z
pracownikami.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu opinii, jednak nie później niż 45 dni od dnia zgłoszenia Dobra
intelektualnego,
Komisja
przedstawia
opinię
pracownikowi. Pracownik w
nieprzekraczalnym terminie 15 dni może przedstawić Komisji swoje uwagi. Uwagi
pracownika nie mają charakteru wiążącego.
5. Komisja w terminie 15 dni sporządza ostateczną opinię w sprawie komercjalizacji
zgłoszonego Dobra intelektualnego i przedstawia ją Dyrektorowi wraz z wnioskiem o
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podjęcie decyzji o komercjalizacji lub niekomercjalizacji rozwiązania. Może ona również
obejmować opinię co do zasadności ochrony dobra prawem wyłącznym i zakresu
terytorialnego takiej ochrony.
6. Dyrektor w terminie 15 dni od doręczenia opinii wydaje decyzję o komercjalizacji lub
niekomercjalizacji dobra. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
7. Brak jakiejkolwiek decyzji wydanej w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia
Dobra intelektualnego jest równoznaczna z decyzją o niekomercjalizacji.
8. W odniesieniu do Dóbr intelektualnych zgłoszonych IF PAN innych niż określone w ust. 1, IF
PAN nie jest związany 3-miesięcznym terminem na podjęcie decyzji w sprawie
komercjalizacji. Osoby uczestniczące w podejmowaniu decyzji działają bez nieuzasadnionej
zwłoki. Twórca ma prawo spotkania z Komisją w celu prezentacji dodatkowych materiałów
dotyczących zgłoszenia. W odniesieniu do tych dóbr § 20 nie ma zastosowania.
§ 19
Decyzja o komercjalizacji dobra intelektualnego
1. W przypadku podjęcia przez IF PAN decyzji o komercjalizacji Dobra intelektualnego, IF PAN
dołoży należytej staranności w działaniach zmierzających do komercjalizacji tego dobra.
2. Wraz z decyzją o komercjalizacji dobra lub po podjęciu takiej decyzji IF PAN podejmuje
decyzję w sprawie ubiegania się o ochronę wyłączną dobra własności przemysłowej i
zakresu terytorialnego takiej ochrony zgodnie z zasadami określonymi w § 22.
§ 20
Decyzja o niekomercjalizacji dobra intelektualnego
1. W przypadku podjęcia przez IF PAN decyzji o niekomercjalizacji Dobra intelektualnego lub
niepodjęcia decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia dobra intelektualnego, IF PAN
zobowiązany jest złożyć pracownikowi w terminie 30 dni oferty zawarcia bezwarunkowej i
odpłatnej umowy o przeniesienie praw do zgłoszonego pracowniczego dobra
intelektualnego o którym mowa w § 18 ust 1 łącznie z informacjami, utworami wraz z
własnością nośników na których te utwory utrwalono i doświadczeniami technicznymi
przekazanymi wcześniej przez pracownika zgodnie z § 14 ust. 7.
2. Wynagrodzenie przysługujące IF PAN za przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1, nie
może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień
zawarcia umowy. W przypadku wielości twórców danego Dobra intelektualnego,
wynagrodzenie to stanowi łączną wysokość wynagrodzenia przysługujących IF PAN od
wszystkich współtwórców. Pracownik odpowiada wobec IF PAN za zobowiązanie do
wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności dobra intelektualnego.
3. Oferta, o której mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Może
ona zawierać wzór umowy, jaka ma być zawarta z pracownikiem.
4. Oferta może przewidywać termin na jej przyjęcie przez pracownika, po upływie którego
przestaje wiązać IF PAN.
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5. Przyjęcie oferty przez pracownika musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i
nastąpić w terminie wskazanym w ofercie, jeżeli taki został określony. Oświadczenie o
przyjęciu oferty lub odmowie przyjęcia oferty pracownik składa Komisji. W ofercie można
przewidzieć, że za przyjęcie oferty uznaje się podpisanie załączonego tekstu umowy przez
pracownika.
6. Umowę uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Komisji oświadczenia pracownika o
przyjęciu oferty lub podpisanego dokumentu umowy.
7. Oferta oraz oświadczenie o przyjęciu oferty przesłane w formie elektronicznej bez
bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu nie spełniają wymagań formy pisemnej.
8. W przypadku przyjęcia oferty, prawa do Dobra intelektualnego oraz Know-how z nim
związanego, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których
utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi przechodzą na pracownika.
9. W przypadku nieprzyjęcia oferty lub bezskutecznego upływu terminu na przyjęcie oferty
prawa do Dobra intelektualnego oraz Know-how z nim związanego, łącznie z informacjami,
utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami
technicznymi, pozostają przy IF PAN.
§ 21
Wyłączenie
1. Postanowienia zawarte w § 18 oraz § 20 nie stosuje się do przypadków, gdy badania
naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:
a. 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 (badania
lub prace zlecone)
b. z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub
wykorzystywania określają odmienny niż w Regulaminie sposób dysponowania wynikami
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz Know-how związanym z tymi wynikami.
2. W powyższych przypadkach kwestie praw do wyników badań naukowych i prac
rozwojowych oraz know-how z związanym z tymi wynikami określają umowy będące
podstawą finansowania badań.
3. W odniesieniu do innych Dóbr intelektualnych niż określone w § 18 ust 1 oraz w ust 1
niniejszego artykułu, do których prawa przysługują IF PAN, Dyrektor po zasięgnięciu opinii
Komisji podejmuje decyzję o komercjalizacji lub niekomercjalizacji dobra. Postanowienia §
18 ust. 1-8 oraz § 20 nie mają zastosowania.
§ 22
Decyzja w sprawie ochrony dobra własności przemysłowej
1. W przypadku Dobra własności przemysłowej do którego prawa przysługują IF PAN i w
stosunku do którego została podjęta decyzja o komercjalizacji, IF PAN podejmuje decyzję o
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

ubieganiu się o ochronę wyłączną, objęciu rozwiązania tajemnicą lub nieobjęciu
rozwiązania tajemnicą.
Decyzję podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z opinią Komisji i rzecznika patentowego. O
podjętej decyzji niezwłocznie zostaje poinformowany Twórca.
Twórca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy do czasu zgłoszenia rozwiązania do
ochrony w przypadku decyzji o ubieganiu się o ochronę wyłączną, a w przypadku decyzji o
objęciu rozwiązania tajemnicą przez cały okres objęcia rozwiązania poufnością. Obowiązek
zachowania tajemnicy spoczywa na Twórcy także po ustaniu stosunku pracy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy o których mowa w ust. 3 mogą być
wydłużone na podstawie umowy pomiędzy IF PAN a twórcą.
W przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się o ochronę, określa się także zakres
terytorialny zgłoszenia.
W przypadku podjęcia decyzji o objęciu rozwiązania tajemnicą Kierownik jednostki wraz z
kierownikiem lub zespołu w ramach którego dobro intelektualne powstało podejmują kroki
organizacyjne, prawne, techniczne zmierzające do utrzymania stanu poufności rozwiązania,
zwłaszcza przez określenie kręgu osób które mają dostęp do rozwiązania oraz uzyskania
pisemnych zobowiązań do zachowania rozwiązania w tajemnicy.
W przypadku podjęcia decyzji o nieobjęciu rozwiązania tajemnicą, IF PAN zobowiązany jest
na żądanie twórcy do nieodpłatnego przeniesienia praw do rozwiązania na jego rzecz, jeżeli
umowa taka nie stoi w sprzeczności z interesami IF PAN. Umowa wymaga formy pisemnej.
Rozdział IV
Komercjalizacja
§ 23
Sposoby komercjalizacji

1. W stosunku do Dobra intelektualnego co do którego została podjęta decyzja o
komercjalizacji, IF PAN podejmuje działania zmierzające do komercjalizacji.
2. Komercjalizacja dobra intelektualnego może polegać na:
a. Komercjalizacji bezpośredniej poprzez:
i. Przeniesienie praw do dobra intelektualnego na podmiot trzeci w szczególności na
podstawie umowy sprzedaż
ii. Oddanie do używania dobra intelektualnego, w szczególności na podstawie umowy
licencyjnej, najmu, dzierżawy
b. Komercjalizacji pośredniej poprzez
i. obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach powołanych w celu wdrożenia lub
przygotowania do wdrożenia dóbr intelektualnych (spółka spin off)
ii. nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do
wdrożenia dóbr intelektualnych
3. Decyzję o sposobie komercjalizacji podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji.
Decyzja ta może być zmieniona, jeżeli uzasadniają to okoliczności.
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4. Jeżeli jest to uzasadnione skutecznością komercjalizacji, IF PAN może przenieść
przysługujące mu prawa do Dóbr intelektualnych lub oddać je w zarząd powierniczy na
Spółkę celową IF PAN. W takim przypadku decyzje dotyczące sposobu komercjalizacji dobra
intelektualnego podejmuje Spółka celowa przy uwzględnieniu zasad określonych w
niniejszym Regulaminie.
5. W każdym przypadku pracownik zobowiązany jest do współdziałania z IF PAN w celu
umożliwienia możliwie efektywnej komercjalizacji. Wynikające stąd koszty ponosi IF PAN,
chyba że odrębna umowa z pracownikiem stanowi inaczej.
6. Przeprowadzenie procesu komercjalizacji powinno nastąpić z uwzględnieniem najlepszych
praktyk i poszanowania wzajemnych praw Twórców i Instytutu.
7. Umowa o komercjalizacji powinna zapewniać prawo IF PAN do nieodpłatnego korzystania z
dobra intelektualnego dla celów badawczo-naukowych.
8. Decyzje dotyczące sposobu komercjalizacji podejmowane są w sposób zapewniający
uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności w podejmowaniu tych decyzji nie mogą
uczestniczyć osoby powiązane osobiście lub majątkowo z podmiotami zewnętrznymi w
stosunku do IF PAN uczestniczącymi w komercjalizacji dobra, w szczególności takimi jak:
licencjobiorcy lub nabywcy praw.
9. Postanowienie przewidziane w ust 8 nie dotyczy Twórcy w zakresie, w jakim:
a. bierze udział w podejmowaniu decyzji o utworzeniu Spółki spin off ze swoim
udziałem
b. przedstawia stanowisko w sprawie sposobu komercjalizacji Dobra intelektualnego
c. IF PAN udziela zgody na korzystanie z dobra za wynagrodzeniem spółce tworzonej z
udziałem Twórcy Dobra intelektualnego bez udziału IF PAN.
10. IF PAN może udzielić pracownikowi Pomocy w komercjalizacji Dobra intelektualnego do
którego prawa przysługują pracownikowi. IF PAN może udzielić takiej pomocy odpłatnie, w
zamian za część lub całość udziałów w prawie do dobra intelektualnego lub w zamian za
udział w zyskach z tego prawa. W każdym przypadku strony zobowiązane są do zawarcia
umowy określającej ich wzajemne prawa i obowiązki.

§ 24
Logo IF PAN
1. Zawierając umowę o komercjalizacji Dobra intelektualnego, a także podejmując decyzję o
utworzeniu Spółki spin off, IF PAN może przyznać drugiej stronie umowy lub Spółce spin off
prawo lub nałożyć obowiązek posługiwania się logo IF PAN w ramach działalności związanej
z wykorzystaniem Dobra intelektualnego. Warunkiem używania logo musi być informacja o
Zasobach wykorzystanych w procesie stworzenia tego dobra lub informacja o związku
Dobra Intelektualnego z IF PAN (np. „stworzony w wyniku prac badawczych w IF PAN”).
2. Umowa upoważniająca do używania logo IF PAN może być wypowiedziana przez IF PAN ze
skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia ustalonych warunków używania logo lub
określeń wskazujących na związek z IF PAN.
§ 25
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Komercjalizacja bezpośrednia
1. Komercjalizację bezpośrednią prowadzi IF PAN.
2. W przypadku komercjalizacji bezpośredniej prowadzonej przez IF PAN umowę której
przedmiotem jest dobro intelektualne podpisuje Dyrektor po jej wcześniejszej weryfikacji
przez Komisję.
3. Komercjalizację bezpośrednią może również prowadzić Spółka celowa. W przypadku
komercjalizacji bezpośredniej prowadzonej przez Spółkę celową, umowa której
przedmiotem jest Dobro intelektualne podlega weryfikacji Komisji. Komercjalizacja
bezpośrednia prowadzona przez Spółkę celową polegająca na zbyciu praw do Dobra
intelektualnego wymaga zgody Dyrektora.
§ 26
Komercjalizacja pośrednia
1. W celu Komercjalizacji pośredniej IF PAN może utworzyć Spółkę celową zgodnie z art. 83
ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 619 ze zm).
2. W przypadku Komercjalizacji pośredniej zasadą jest obejmowanie/nabywanie udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego których celem są działania zmierzające do wdrożenia
dobra intelektualnego w zamian za wkłady/zapłatę w postaci praw lub pewnego zakresu
uprawnień do dobra intelektualnego, które ma być przedmiotem wdrożenia.
3. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami objęcie lub nabycie udziałów może nastąpić
w zamian za inne niż wskazane w ust. 2 wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Jeżeli Komercjalizacja pośrednia dokonywana jest przez Spółkę celową, Zarząd spółki
dokonuje wyboru inwestora oraz prowadzi negocjacje. W przypadku prowadzenia
komercjalizacji pośredniej przez IF PAN powyższych czynności dokonuje Komisja.
5. Umowa ze spółką której celem są działania zmierzające do wdrożenia dobra
intelektualnego wymaga wcześniejszej weryfikacji Komisji pod względem jej zgodności z
przepisami prawa.
6. Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów lub akcji spółek handlowych stanowią
przychód IF PAN.
§ 27
Spółka celowa
1. Spółka celowa jest jednoosobową spółką kapitałową. Statut lub umowa Spółki celowej
wymaga akceptacji Dyrektora.
2. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki celowej IF PAN może wnieść w całości lub w części
aport w postaci praw do dóbr intelektualnych należących do IF PAN.
3. Do zadań spółki celowej należy w szczególności:
a. Prowadzenie komercjalizacji pośredniej przeniesionych na nią dóbr intelektualnych
b. Opracowywanie planu komercjalizacji poszczególnych dóbr intelektualnych
obejmującego w szczególności badanie potencjału komercyjnego, analizę rynku
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docelowego, wycenę dobra intelektualnego, analizę stanu techniki oraz możliwości
uzyskania i utrzymania wyłączności ochrony prawnej
c. Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami przemysłu
d. prowadzenie negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami, przygotowanie
umów,
e. wsparcie na każdym etapie komercjalizacji w zakresie technologicznym, technicznym,
ekonomicznym, marketingowym, prawnym,
f. Aktywne poszukiwanie możliwości komercjalizacji Dóbr intelektualnych
g. Promocja nauki oraz IF PAN
4. Zawarcie umowy przez Spółkę celową mającej za przedmiot Dobro intelektualne wymaga
pozytywnej opinii Komisji. Decyzję w sprawie zawarcia umowy podejmuje zarząd Spółki
celowej.
5. W wyjątkowych sytuacjach nie wyklucza się prowadzenia przez Spółkę celową także
komercjalizacji bezpośredniej w zakresie przeniesionych na nią dóbr intelektualnych.
§ 28
Spółka spin off
1. Komercjalizacja pośrednia Dobra intelektualnego może nastąpić za pośrednictwem Spółki
spin off z udziałem IF PAN lub Spółki celowej, powołanej w celu rozwijania i komercjalizacji
tego dobra.
2. Decyzję o utworzeniu Spółki spin off podejmuje Dyrektor, a jeżeli dobro intelektualne
zostało przeniesione na Spółkę celową to zarząd tej spółki. W każdym przypadku podjęcie
decyzji następuje po zapoznaniu się z opinią Komisji.
3. IF PAN lub Spółka celowa może wnieść do Spółki spin off tytułem wkładu przysługujące im
prawo do dobra intelektualnego lub licencję na korzystanie z dobra.
4. Jeżeli w Spółce spin off jest rada nadzorcza, IF PAN ma prawo mianowania co najmniej
jednego członka rady nadzorczej.
5. Twórca Dobra intelektualnego może być wspólnikiem/akcjonariuszem Spółki spin off,
członkiem organu, konsultantem lub jej pracownikiem.
6. IF PAN może zaoferować udziały/akcje w Spółce spin off pracownikom IF PAN biorąc pod
uwagę ich wkład w stworzenie dobra intelektualnego.
7. Pełnoetatowy pracownik IF PAN może być zatrudniony w Spółce spin off wyłącznie za zgodą
Dyrektora.
Rozdział V
Zasady podziału Środków z komercjalizacji dóbr intelektualnych
§ 29
Środki podlegające podziałowi
3. Za wykorzystanie dóbr intelektualnych IF PAN w ramach wewnętrznej działalności
badawczej i naukowej, jak również w innych przypadkach skutkujących nieuzyskiwaniem
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4.

5.
6.
7.

przez IF PAN korzyści z tytułu korzystania z Dobra intelektualnego, Twórcy nie przysługuje
wynagrodzenie.
W przypadku uzyskania przez IF PAN korzyści z tytułu korzystania z Dobra intelektualnego
we własnym zakresie, w tym również z tytułu sprzedaży wyrobów zawierających te
rozwiązania lub z tytułu świadczenia przez IF PAN usług na rzecz osób trzecich przy
wykorzystaniu tych dóbr (środki niepochodzące z komercjalizacji), IF PAN zobowiązany jest
do wypłacenia Twórcy wynagrodzenia określonego w zawartej z nim odrębnej umowie.
Twórcy przysługuje udział w Środkach z komercjalizacji uzyskany przez IF PAN na zasadach
określonych w regulaminie.
Podział Środków z komercjalizacji dokonywany jest corocznie, nie później niż do 31 marca
roku kalendarzowego.
Spory dotyczące podziału Środków z komercjalizacji rozstrzyga Komisja.
§30
Podział Środków z komercjalizacji uzyskanych przez IF PAN
1. W przypadku osiągnięcia przez IF PAN lub Spółkę celową korzyści z komercjalizacji
Dobra intelektualnego o którym mowa w §6, § 11 ust. 1 oraz know-how z nimi
związanego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a. 60% wartości Środków z komercjalizacji uzyskanych z komercjalizacji
bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio
związanych z komercjalizacją, które zostały poniesione przez instytut lub Spółkę
celową.
b. 50% wartości środków z komercjalizacji uzyskanych z komercjalizacji pośredniej
obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z
komercjalizacją, które zostały poniesione przez IF PAN lub Spółkę celową.
2. Prawo do wynagrodzenia określone w ust. 1 przysługuje nie dłużej niż przez 5 lat od
dnia uzyskania pierwszych korzyści.
3. W przypadku wielości Twórców danego Dobra intelektualnego wynagrodzenie
określone w ust. 1 stanowi łączną wartość wynagrodzenia przysługującego
pracownikom mającym status współtwórcy. Podział Środków z komercjalizacji
pomiędzy Twórców dokonywany jest proporcjonalnie do udziału w stworzeniu dobra
intelektualnego. Twórcy informują Komisję o udziale twórczym wszystkich
współtwórców. Pracownik ma prawo dochodzić od IF PAN przysługującej mu części
udziału w Środkach z komercjalizacji
4. Pozostałą część Środków z komercjalizacji dzieli się po połowie pomiędzy IF PAN i
Spółkę celową. Jeżeli Spółka celowa nie uczestniczyła w komercjalizacji danego dobra
całość tych środków przysługuje IF PAN.
5. W braku odrębnych ustaleń, podział Środków z komercjalizacji Dobra intelektualnego
przypadających IF PAN jest następujący:
a. 60% dla jednostki organizacyjnej IF PAN w ramach której dobro powstało
b. 40% do dyspozycji Dyrektora
6. W przypadku osiągnięcia przez IF PAN lub Spółkę celową korzyści z komercjalizacji
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a. Dobra intelektualnego o którym mowa w § 21 ust. 1,
b. Dobra intelektualnego niepracowniczego do którego IF PAN przejął prawa na
zasadach właściwych dla dobra pracowniczego,
c. Dobra intelektualnego dokonanego przez pracownika, doktoranta lub studenta
w wyniku realizacji innej niż umowa o pracę umowy cywilnoprawnej zawartej
pomiędzy twórcą a IF PAN,
Twórcy, w braku odmiennych postanowień umownych, przysługuje wynagrodzenie na
zasadach określonych w ust. 1-4.
7. W przypadku komercjalizacji Dóbr intelektualnych innych niż określone w ust. 1 i ust. 6,
Twórcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzyści osiągniętych z komercjalizacji
osiągniętych przez IF PAN lub Spółkę celową jeżeli umowa pomiędzy IF PAN i twórcą tak
przewiduje.
§ 31
Podział środków komercjalizacji uzyskanych przez pracownika
1. W przypadku osiągnięcia przez Pracownika korzyści z komercjalizacji Dobra
intelektualnego nabytego przez niego w trybie określonym w § 20, IF PAN przysługuje
25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie
więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją, które zostały
poniesione przez pracownika.
2. Prawo określone w ust. 1 przysługuje IF PAN nie dłużej niż przez 5 lat od dnia uzyskania
pierwszych środków.
3. W przypadku wielości Twórców danego Dobra intelektualnego, określona w ust 1
wysokość środków stanowi łączną wartość przysługującą IF PAN od wszystkich
współtwórców. Pracownik odpowiada wobec IF PAN za zobowiązanie do wysokości
przypadającego mu udziału we współwłasności Dobra intelektualnego.
Rozdział VI
Zasady korzystania z Zasobów IF PAN oraz świadczenie usług naukowo-badawczych
§ 32
Zasady korzystania z Zasobów IF PAN
1. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za eksploatację, utrzymanie, a także właściwe
wykorzystanie Zasobów IF PAN.

2. Korzystanie z Zasobów w związku z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy lub
zadań doktoranta jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Zasobów wykraczające poza zakres obowiązków ze stosunku pracy lub zadań
doktoranta, wymaga zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Zasady
korzystania z Zasobów określa umowa zawarta pomiędzy pracownikiem/doktorantem a IF
PAN. Wysokość opłat za korzystanie z Zasobów określana jest w oparciu cennik.
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4. Korzystanie z Zasobów IF PAN w celu realizacji Projektów wymaga zgłoszenia Komisji. Dla
każdego Projektu ewidencjonuje się korzystanie z Zasobów w celu ustalenia nakładów
poniesionych na realizację Projektu.
5. Korzystanie z Zasobów w celach innych niż realizacja Projektów, w szczególności
korzystanie z Zasobów przez podmioty zewnętrzne, wymaga zgody Dyrektora lub osoby
przez niego upoważnionej. Korzystanie z Zasobów odbywa się na podstawie umowy
określającej zakres i formę korzystania z Zasobów w tym wysokość opłat określaną w
oparciu o cennik.
6. W odniesieniu do utworzonych przez pracowników spółek powstałych na bazie praw do
pracowniczych i niepracowniczych Dóbr intelektualnych, jak również Spółek spin off
dopuszcza się za zgodą Dyrektora korzystnie z Zasobów w zamian za świadczenie inne niż
pieniężne. Wartość ekwiwalentu niepieniężnego powinna odpowiadać wysokości opłaty
wynikającej z cennika. Zasady korzystania z Zasobów określa umowa.
7. Udostępnianie Zasobów podmiotom zewnętrznym, w tym również spółkom w których
udziały lub akcje posiada IF PAN, powinno odbywać się w oparciu o transparentne zasady,
zgodnie z regułą równego traktowania wszystkich podmiotów.
§ 33
Zasoby zakupione ze środków zewnętrznych
Zasady korzystania z Zasobów zakupionych ze środków zewnętrznych uwzględniają przede
wszystkim regulacje programów, z których zakup sfinansowano i regulacje te mają pierwszeństwo
w stosowaniu w przypadku ich sprzeczności z niniejszym regulaminem.
§ 34
Opłaty
8. Opłaty za korzystanie z Zasobów oraz kalkulację ceny świadczenia usług z wykorzystaniem
Zasobów, ustala Komisja na podstawie wyceny rynkowej lub kalkulacji kosztów świadczenia
usługi zgodnie z aktualną polityką finansową IF PAN oraz zarządzeniami Dyrektora.
9. Dyrektor na wniosek Komisji, w celu realizacji polityki komercjalizacji oraz wspierania
przedsiębiorczości z udziałem IF PAN może ustalić preferencyjne zasady korzystania z
Zasobów przez spółki w których udziały lub akcje posiada IF PAN, w tym Spółki spin off,
oraz inne podmioty podejmujące działania w celu wdrożenia dobra intelektualnego
powstałego w IF PAN.
10. Spółka celowa korzysta z pomieszczeń IF PAN nieodpłatnie.
§ 35
Świadczenie usług naukowo-badawczych
1.

IF PAN może świadczyć usługi naukowo-badawcze na rzecz osób trzecich, w tym w ramach
Projektów Komercyjnych.
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2.
3.
4.

5.
6.

Wytyczne dotyczące umów na świadczenie usług naukowo-badawczych ustala Komisja.
Świadczenie usług naukowo-badawczych następuje na podstawie umowy, którą w imieniu IF
PAN zawiera Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji.
Świadczenie usług naukowo-badawczych wymaga rozpoczęcia Projektu komercyjnego
i wyznaczenia kierownika Projektu, który ponosi odpowiedzialność za wykonywanie umowy
oraz racjonalne korzystanie z Zasobów.
Kierownik Projektu komercyjnego dokonuje zgłoszenia Projektu komercyjnego Komisji na
zasadach określonych dla Projektów.
Wynagrodzenie za prowadzenie badań ustala się z uwzględnieniem opłat za korzystanie z
Zasobów, ustalonego w cenniku.
Rozdział VII
Kwestie organizacyjne
§ 36
Podmioty uczestniczące w komercjalizacji

1. W zarządzaniu Dobrami intelektualnymi IF PAN i ich komercjalizacji uczestniczy w zakresie
przewidzianym w niniejszym Regulaminie:
a. Dyrektor
b. Komisja do spraw Własności Intelektualnej
c. Spółka celowa
d. Spółki spin off
§ 37
Dyrektor
1. W zakresie zarządzania Dobrami intelektualnymi Dyrektor wydaje decyzje i podejmuje
działania przewidziane w Regulaminie. Dyrektor podejmuje również decyzje w sprawach
zarządzania Dobrami intelektualnymi w zakresie nieuregulowanym Regulaminem.
2. Dyrektor może ustanowić Pełnomocnika do spraw Zarządzania Własnością Intelektualną
działającego w jego zastępstwie.

§ 38
Komisja do spraw Własności Intelektualnej
1. Komisję powołuje Dyrektor. Do czasu powołania Komisji ds. Własności Intelektualnej,
wszelkie przysługujące jej kompetencje jak i spoczywające na niej obowiązki określone
niniejszym Regulaminem przysługują i odnoszą się do Dyrektora lub osoby wskazanej przez
Dyrektora do wykonywania kompetencji Komisji.
2. Komisja składa się z co najmniej 5 osób w tym:
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a. Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych
b. Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno Finansowych
c. Rzecznika patentowego
d. Specjalisty prawnika do spraw własności intelektualnej
e. Specjalisty do spraw kontaktów z biznesem
3. Komisja może być uzupełniona o kolejnych członków na podstawie decyzji Dyrektora.
4. Członkowie o których mowa w ust. 2 pkt c-e powoływani są na 2-letnią kadencję z
możliwością wyboru na kolejne kadencje. Członkowie ci mogą być w każdym czasie
odwołani przez Dyrektora.
5. Członkowie Komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zobowiązaniu do
zachowania w poufności informacji, do których mają dostęp w związku z pełnieniem funkcji
członka Komisji.
6. Komisja podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Przyjęcie uchwały wymaga
bezwzględnej większości głosów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
7. Komisja przed podjęciem decyzji może zasięgać informacji i opinii innych osób, w tym
ekspertów zewnętrznych.
8. Jeżeli Komisja podejmuje decyzję lub wyraża opinię w sprawie, w której jej członek ma
interes osobisty lub majątkowy, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.
9. W wypadku wskazanym ust. 8 lub w przypadku przemijającej przeszkody w sprawowaniu
funkcji przez członka Komisji, Dyrektor powołuje w charakterze członka Komisji dodatkową
osobę, która na czas podjęcia decyzji lub wyrażenia opinii Komisji zastąpi brakującego
członka Komisji.
10. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Dyrektor.
11. W zakresie bieżącej działalności Komisja wpierana jest przez Biuro do spraw Własności
Intelektualnej.
12. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji określa uchwalony przez nią regulamin
podlegający zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu.
§ 39
Kompetencje Komisji
1.

Do kompetencji Komisji należy w szczególności:
a. Przedstawianie Dyrektorowi opinii wraz z rekomendacją odnośnie do podjęcia
stosownej decyzji w sprawie komercjalizacji dobra intelektualnego.
b. Sporządzanie opinii oraz rekomendacji dotyczących zasad i sposobów komercjalizacji
oraz ochrony dobra intelektualnego.
c. Współpraca ze Spółką celową w celu skutecznej komercjalizacji dobra intelektualnego.
d. Weryfikacja pod kątem zgodności z prawem umów zawieranych w związku z
komercjalizacją dobra prowadzoną przez IF PAN, jak również Spółkę celową, w tym
również spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawa odnoszących się do
czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych IF PAN
e. opiniowanie spraw z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej IF PAN,
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f. dokonywanie przeglądu regulacji wewnętrznych IF PAN z zakresu zarządzania
własnością intelektualną, w tym Regulaminu, oraz proponowanie Dyrektorowi
poprawek oraz zmian w tych regulacjach.
g. Bieżące informowanie Dyrektora o sprawach związanych z zarządzaniem dobrami
intelektualnymi IF PAN.
h. polubowne rozstrzyganie sporów związanych ze sprawami objętych niniejszym
Regulaminem, w tym dotyczące komercjalizacji.
2.

3.

4.

W każdym czasie Komisja może żądać od Pracownika lub kierownika Projektu informacji na
temat Projektu, Projektu komercyjnego oraz osiąganych wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.
Komisja na wniosek Dyrektora lub wtedy, gdy uzna to za zasadne przeprowadza audyt Dóbr
intelektualnych IF PAN, w tym należących do Spółki celowej, jak również audyt Środków z
komercjalizacji. Celem audytu jest w szczególności stwierdzenie, jakie dochody z Dóbr
intelektualnych czerpie IF PAN oraz spółka celowa, czy utrzymywanie ochrony określonych
dóbr intelektualnych jest opłacalne oraz jakie działania należy podjąć by ułatwić efektywne
zarządzanie określonymi Dobrami intelektualnymi.
Komisja na wniosek Dyrektora lub jeżeli uzna to za zasadne przeprowadza audyt Spółek spin
off. W wyniku audytu może zostać podjęta uchwała o podjęciu działań mających na celu
poprawę efektywności komercjalizacji dóbr, jak również opinia wraz z rekomendacją o
wycofaniu się IF PAN z udziału w Spółce spin off w sposób zgodny z przepisami prawa. Decyzję
ostateczną w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
§ 40
Rozstrzyganie sporów

1. Komisja rozstrzyga spory dotyczące
a. Obowiązku zgłoszenia Dobra intelektualnego Komisji
b. Proporcji udziału w prawie do Dobra intelektualnego pomiędzy IF PAN i twórcą, a także
pomiędzy współtwórcami,
c. zasad korzystania z Dobra intelektualnego przez IF PAN oraz Twórcę w sposób zgodny z
Regulaminem oraz umową zawartą między IF PAN a twórcą,
d. Prawa do Publikacji utworu oraz możliwości jego Rozpowszechnienia,
e. Zasad podziału korzyści wynikających z komercjalizacji dobra intelektualnego.
f. Konfliktu interesów w przypadku komercjalizacji dobra intelektualnego o którym mowa
w § 23 ust. 8
2. Postępowanie przed Komisją toczy się na pisemny wniosek zgłoszony Komisji.
3. Decyzje Komisji zapadają w formie uchwał, od których służy stronie zainteresowanej
odwołanie do Dyrektora Instytutu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji
Komisji.
4. W przypadku niepowołania Komisji, w sytuacji określonej w pkt. 3, od decyzji Dyrektora
stronie zainteresowanej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do
Dyrektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej pisemnej decyzji Dyrektora.
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5. Uchwała komisji, jak również decyzja Dyrektora nie wyklucza możliwości dochodzenia praw
przed sądami powszechnymi.
§ 41
Biuro do spraw Własności Intelektualnej
1. Biuro prowadzi bieżącą obsługę spraw z zakresu zarządzania Dobrami intelektualnymi przy
Komisji.
2. Do zadań Biura należy w szczególności:
a. Przyjmowanie zgłoszeń dóbr intelektualnych,
b. Cyrkulacja dokumentów pomiędzy Dyrektorem, Komisją, Twórcą,
c. Weryfikacja umów o pracę pod kątem związania pracowników IF PAN regulaminem,
d. Udostępnianie pracownikom stosownych formularzy,
e. Prowadzenie Rejestru dóbr intelektualnych IF PAN,
f. Prowadzenie Rejestru projektów.
3. Dokumenty złożone w Biurze uznaje się za złożone Komisji.
§ 42
Rejestr dóbr intelektualnych IF PAN
1. Rejestr obejmuje informację o:
a) Twórcy chronionego dobra intelektualnego,
b) zgłoszeniu dobra intelektualnego IF PAN,
c) zgłoszeniu dobra intelektualnego do właściwego urzędu celem uzyskania ochrony,
d) wydanych decyzjach właściwych urzędów,
e) terminie wniesienia ewentualnej opłaty za przedłużenie ochrony,
f) terminie wygaśnięcia praw własności przemysłowej,
g) umowie zawartej pomiędzy Twórcą a IF PAN,
h) przyjętej formie komercjalizacji, w tym udzielonych licencjach.
2. Z wyjątkiem informacji o którym mowa w ust 1 pkt b, g, h, Rejestr jest jawny.
3. Wpisów w rejestrze dokonuje kierownik Biura lub osoba przez niego upoważniona.
4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
§ 43
Rejestr Projektów
1. Rejestr Projektów obejmuje informacje o
Projektach oraz Projektach komercyjnych
prowadzonych w IF PAN.
2. Rejestr w szczególności obejmuje informacje o zgłoszeniu Projektu/Projektu komercyjnego,
zgłoszeniu zmian w Projekcie/Projekcie komercyjnym, zgłoszeniu zamknięcia Projektu/Projektu
komercyjnego, zgłoszeniu Dobra intelektualnego oraz umowie o prowadzenie Projektu
komercyjnego.
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3. Z zastrzeżeniem przepisów o dostępie do informacji publicznej informacje zawarte w rejestrze
są objęte poufnością.
4. Wpisów w Rejestrze dokonuje kierownik Biura lub osoba przez niego upoważniona.
5. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Naruszenie postanowień Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych
regulowanych kodeksem pracy, pociągającym za sobą konsekwencje określone w
przepisach ustawy o Polskiej Akademii Nauk i w Kodeksie Pracy.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich Projektów, Projektów komercyjnych
rozpoczętych po dniu wejścia w życie Regulaminu oraz dóbr intelektualnych dokonanych
po dniu wejścia w życie Regulaminu.
3. Postanowienia dotyczące podziału korzyści z komercjalizacji nie znajdują zastosowania do
komercjalizacji dokonanej przed wejściem w życie niniejszego regulaminu. W takim
przypadku znajdują zastosowanie zasady dotychczasowe.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 1410 z późn. zm.), ustawy Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 121 ze
zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z
2003 r., Nr 153, poz. 1503) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej
odmian roślin (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z późn. zm.).
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