
Uchwała nr 33 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.):  

§ par. 1. 

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala Regulamin 

zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ par. 2. 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2016 r., związanych 

z komercjalizacją wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym 

z tymi wynikami, stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy Regulaminu zarządzania prawami 

własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, przyjętego uchwałą nr 34 Senatu ZUT z dnia 

30 marca 2015 r. 

§ par. 3. 

Traci moc uchwała nr 34 Senatu ZUT z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu zarządzania 

prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

§ par. 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT. 
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Załącznik do uchwały nr 33 Senatu ZUT z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

Regulamin 

zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Regulamin określa prawa i obowiązki twórców dóbr intelektualnych powstających w Zachodnio-

pomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie lub przy jego udziale oraz prawa 

i obowiązki Uczelni w tym zakresie oraz normuje zasady postępowania w Uczelni w sprawach 

zgłaszania, ochrony oraz korzystania z projektów wynalazczych, znaków towarowych oraz 

poufnych informacji technicznych „know-how”, programów komputerowych i innych utworów 

w rozumieniu prawa autorskiego, a także zasady komercjalizacji dóbr intelektualnych uczelni. 

§ par. 1. 

Akty prawne 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został stworzony w oparciu o następujące akty 

prawne:  

1) ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 1842, 

z późn. zm.), zwaną w dalszej treści „ p.sz.w”; 

2) ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 776), zwaną w dalszej treści „pwp”; 

3) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r . poz.666, z późn. zm.), zwaną w dalszej treści „pr. aut.”;  

4) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.); 

5) ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.); 

6) ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z.2016 r. poz.1666 z późn. 

zm.), zwaną w dalszej treści „k. p.”; 

7) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459), 

zwaną w dalszej treści „k.c.”, 

8) ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. 

poz. 843),  

z uwzględnieniem przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw oraz innych powszechnie 

obowiązujących aktów prawnych. 
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§ par. 2.  

Definicje pojęć 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. ZUT – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

2. dobrach intelektualnych ZUT – należy przez to rozumieć dobra intelektualne, do których ZUT 

służą prawa majątkowe, to znaczy:  

a) powstałe w ramach wykonywania przez pracowników ZUT obowiązków ze stosunku pracy, 

b) projekty wynalazcze przekazane ZUT przez twórcę w trybie art. 20 i 21 w zw. z art. 3 ust. 2 

„pwp”, 

c) zamówione przez ZUT, jeśli prawo ZUT wynika z umowy, 

d) zamówionych przez podmioty zewnętrzne, jeśli prawo ZUT wynika z umowy, 

e) do których ZUT nabył prawa; 

3. dobrach intelektualnych pracowniczych – należy przez to rozumieć dobra intelektualne, które 

powstały w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, bliżej określone w §  par. 5; 

4. dobrach intelektualnych dokonanych przy pomocy ZUT – należy przez to rozumieć dobra 

intelektualne powstałe dzięki finansowemu wkładowi ZUT w powstanie dobra, a także 

stworzeniu przez ZUT warunków organizacyjnych, technicznych, materiałowych bądź innych 

(np. fachowa pomoc merytoryczna, udzielenie istotnych informacji) jeżeli czynniki te przyczyniły 

się w istotny sposób do powstania dobra intelektualnego;  

5. innych dobrach intelektualnych – należy przez to rozumieć dobra, do których ZUT 

nie przysługują prawa majątkowe; 

6. projektach wynalazczych – należy przez rozumieć to wynalazki, wzory użytkowe, wzory 

przemysłowe, topografie układów scalonych; 

7. know-how – należy przez to rozumieć wyniki o charakterze technicznym i techniczno-

organizacyjnym, naukowym, finansowym, administracyjnym lub o innym charakterze, co do 

których ZUT podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności; 

8. komercjalizacji – należy przez to rozumieć proces polegający na udostępnieniu podmiotom 

zewnętrznym praw do dóbr intelektualnych ZUT w celu uzyskania korzyści majątkowych; 

9. komercjalizacji bezpośredniej – należy przez to rozumieć 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; 
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10. komercjalizacji pośredniej – należy przez to rozumieć 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; 

11. twórcy – należy przez to rozumieć również współtwórców – osoby, które stworzyły dobro 

intelektualne; 

12. jednostkach organizacyjnych ZUT – należy przez to rozumieć: wydziały i jednostki organizacyjne 

wydziałów, jednostki pozawydziałowe (międzywydziałowe i ogólnouczelniane), komórki 

administracji określone w Regulaminie organizacyjnym administracji Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; 

13. kierowniku jednostki organizacyjnej ZUT – należy przez to rozumieć kierowników jednostek, 

o których mowa w pkt 12; 

14. DWiOP - należy przez to rozumieć Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej; 

15. RCIiTT- należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. 

§ par. 3. 

Zakres przedmiotowy regulaminu 

Regulamin stosuje się do dóbr intelektualnych, a w szczególności do: 

a) wyników badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny; 

b) wyników prac rozwojowych;  

c) dóbr intelektualnych stanowiących know-how; 

d) utworów w rozumieniu art. 1 „pr. aut.” w tym utworów naukowych, a także baz danych 

i programów komputerowych chronionych prawem autorskim; 

e) baz danych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie baz danych.  

§ par. 4. 

Zakres podmiotowy regulaminu 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do osób pozostających w stosunku pracy z ZUT. 

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się także do doktorantów, stypendystów, studentów 

oraz innych osób uczestniczących w pracach naukowych, badawczych, rozwojowych – 

nie pozostających w stosunku pracy z ZUT – jeżeli tak stanowi umowa zawarta pomiędzy każdą 

z tych osób a ZUT albo jeżeli taka osoba złoży pisemne oświadczenie potwierdzające, 

że zapoznała się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego stosowanie. 
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§ par. 5. 

Dobra intelektualne pracownicze  

Dobro intelektualne pracownicze to dobro, które powstało w ramach wykonywania przez twórcę, 

pozostającego w stosunku pracy z ZUT, obowiązków ze stosunku pracy. Dobro intelektualne 

pracownicze powstaje w szczególności wtedy, gdy:  

a) twórca otrzymał polecenie realizacji zadania, której rezultatem jest dobro intelektualne 

a realizacja zadania odbywa się w ramach jego obowiązków ze stosunku pracy;  

b) powstało w wyniku udziału twórcy w pracach objętych planem naukowo-badawczym jednostki 

organizacyjnej, w której twórca świadczy pracę na rzecz ZUT, zwłaszcza w ramach badań 

statutowych; 

c) jest rezultatem pracy promotora przy pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej 

lub doktorskiej;  

d) jest rezultatem prac finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jeśli zgodnie z umową ze stroną 

finansującą prawo do prac przysługuje Uczelni, a twórca brał w nich udział w ramach stosunku 

pracy w ZUT. 

§ par. 6.  

Prawa i obowiązki ZUT 

1. ZUT jest uprawniony do udostępniania dóbr intelektualnych ZUT innym podmiotom. 

2. Rozpowszechnione dobra intelektualne ZUT mogą być nieodpłatnie wykorzystywane do celów 

dydaktycznych i naukowych w ZUT przez jego pracowników, doktorantów i studentów. Dobra 

nierozpowszechnione mogą być wykorzystywane w ZUT pod warunkiem uzyskania pisemnej 

zgody kierownika jednostki organizacyjnej albo kierownika pracy/projektu, w której powstało 

dobro intelektualne ZUT. 

3. Realizacja zadań ZUT w zakresie własności intelektualnej oraz wykonywanie służących jej praw 

majątkowych odbywa się z poszanowaniem praw i interesów twórców oraz przy współdziałaniu 

z twórcami w celu zapewnienia ochrony tych praw i interesów. 

4. W uzasadnionych przypadkach ZUT może zawrzeć z twórcą dobra intelektualnego umowę 

o przeniesienie na niego całości lub części swych praw do dobra intelektualnego, jeżeli 

nie koliduje to z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym p.sz.w., interesami 

naukowymi i gospodarczymi ZUT. Koszty z tym związane pokrywa twórca. 

5. ZUT wspiera twórców w pracach zmierzających do uzyskania ochrony prawnej i komercjalizacji 

dóbr intelektualnych Uczelni. 
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6. Umowy, w których reguluje się prawa do dóbr intelektualnych, niezależnie od tego czy stanowią 

one samodzielny przedmiot umowy, czy są składnikiem umów mieszanych (np. naukowo-

badawczych albo rozwojowych) opiniuje rzecznik patentowy DWiOP oraz radca prawny. 

Dotyczy to również kontraktów z podmiotami zagranicznymi oraz umów o współpracy 

naukowo-badawczej. 

§ par. 7. 

Prawa i obowiązki pracowników, w tym twórców dóbr intelektualnych ZUT 

1. W umowach o prace naukowo-badawcze lub prace rozwojowe lub innych, osoba uprawniona 

do zawierania umów w imieniu ZUT, powinna zadbać o to, aby w umowie określić stronę 

uprawnioną do dóbr intelektualnych będących ich wynikiem, a w szczególności do ich publikacji 

i dysponowania nimi, przy czym należy dążyć do zapewnienia ZUT, co najmniej praw 

współwłaściciela dobra intelektualnego. 

2. W umowach o prace naukowo-badawcze, o prace rozwojowe lub innych, w których jest mowa 

o dobrach intelektualnych ZUT osoba uprawniona do reprezentowania ZUT powinna zadbać 

o to, aby zastrzec w nich obowiązek zachowania przez strony w tajemnicy istoty dobra 

intelektualnego, gdyby jego ujawnienie utrudniało uzyskanie ochrony prawnej, komercjalizację 

albo w inny sposób naruszało interesy ZUT. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych ZUT są odpowiedzialni za organizowanie i prowadzenie 

działalności podległych im jednostek w taki sposób, aby swoimi działaniami nie naruszały praw 

osób trzecich, ani nie umożliwiały naruszenia praw ZUT. 

4. Pracownik upoważniony do reprezentowania ZUT powinien zadbać o to, aby osoby 

zaangażowane bezpośrednio w proces komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych 

albo prac rozwojowych były związane klauzulą poufności. 

5. W umowach o staże lub stypendia dla pracowników, zawieranych przez ZUT z instytucjami 

naukowymi krajowymi lub zagranicznymi oraz podmiotami gospodarczymi pracownik 

upoważniony do reprezentowania ZUT powinien dążyć do zapewnienia dla ZUT praw do dóbr 

intelektualnych stworzonych przez stażystę/stypendystę lub przy jego udziale lub co najmniej 

do części tych praw. 

6. Twórcom dóbr intelektualnych ZUT służą w każdym przypadku prawa osobiste do tych dóbr, 

jednak przy wykonywaniu tych praw nie mogą oni naruszać interesów ZUT. 

7. Twórca dobra intelektualnego ZUT nie może ujawnić jego istoty w sposób uniemożliwiający 

uzyskanie ochrony lub komercjalizację.  
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8. Pracownikom nie wolno, bez pisemnej zgody ZUT, podejmować żadnych zobowiązań wobec 

osób trzecich w zakresie wykorzystania dóbr intelektualnych ZUT np. upoważniać 

do korzystania z nich w drodze licencji, uczestniczyć w porozumieniach dotyczących 

komercjalizacji tych dóbr, udostępniać ich w ramach wymiany, podejmować działań 

zmierzających do ich wdrażania itp. 

9. Pracownikowi nie wolno, bez wcześniejszej pisemnej zgody ZUT, wykorzystywać dóbr 

intelektualnych ZUT w działalności zawodowej lub zarobkowej prowadzonej poza ZUT.  

10. W odniesieniu do dóbr intelektualnych pracowniczych i będącymi równocześnie dobrami 

intelektualnymi wymienionymi w §  par. 3 pkt a-c pracownik jest zobowiązany do przekazania ZUT 

wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, 

na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji. 

11. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik: 

a) zobowiązany jest przekazać ZUT informację o posiadanych dobrach intelektualnych ZUT 

nie przekazanych wcześniej; 

b) nie może bez wiedzy i zgody ZUT wykorzystywać dóbr intelektualnych ZUT w swej dalszej 

działalności zawodowej lub zarobkowej; 

c) przy wykorzystywaniu dóbr intelektualnych ZUT w dalszej działalności naukowej powinien 

mieć na uwadze prawa i interesy ZUT. 

12. Twórcy dobra intelektualnego ZUT wykorzystanego przez ZUT służy prawo do wynagrodzenia 

z zastrzeżeniem § par. 6 ust. 2. 

§ par. 8. 

Prawa i obowiązki twórców innych dóbr intelektualnych 

1. Twórcom innych dóbr intelektualnych przysługują w całości zarówno prawa osobiste, 

jak i majątkowe do tych dóbr. 

2. Przy korzystaniu z tych praw twórcom nie wolno bez zgody ZUT: 

a) posługiwać się nazwą, symbolami lub innymi oznaczeniami używanymi przez ZUT (np. nazwa, 

skróty literowe, logo); 

b) działać w sposób mogący odbiorcy sugerować, że świadczy usługi lub oferuje towary jako 

ZUT lub powstałe pod auspicjami ZUT; 

c) oferować usług prowadzenia prac naukowo-badawczych powołując się na swoje 

zatrudnienie w ZUT; 
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d) podejmować innych działań, które mogą szkodzić interesom ZUT, takich jak np. posługiwanie 

się nieprzysługującymi mu lub nieścisłymi tytułami naukowymi, nieprawdziwymi atestami, 

nierzetelnymi wynikami badań, nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach 

lub oznaczeniach jego produktów lub usług itp. 

3. Każdy twórca innego dobra intelektualnego może zwrócić się do ZUT z prośbą o udzielenie mu 

pomocy w zarządzaniu tym dobrem. ZUT może udzielić pomocy odpłatnie lub nieodpłatnie. 

Strony zobowiązane są w każdym przypadku podpisać umowę określającą warunki zarządzania 

takim dobrem intelektualnym. 

4. Twórca innego dobra intelektualnego może przenieść na ZUT w całości lub w części prawo 

służące mu do dobra intelektualnego.  

§ par. 9. 

Postanowienia dotyczące dóbr intelektualnych stworzonych przez studentów, doktorantów 

i stażystów niepozostających z uczelnią w stosunku pracy  

1. Prawa osobiste i majątkowe do dóbr intelektualnych stworzonych przez studentów, 

doktorantów i stażystów, odpowiednio: w trakcie studiów, studiów doktoranckich, stażu 

odbywanego w ZUT i w pracach dyplomowych/doktorskich należą do ich twórców, chyba 

że ustawa lub umowa pomiędzy ZUT, a studentem, doktorantem albo stażystą stanowi inaczej. 

2. Jeżeli w trakcie tworzenia dobra intelektualnego student/doktorant/stażysta korzystać będzie 

ze wsparcia finansowego, organizacyjnego lub majątku ZUT, albo praca studenta/doktoranta/ 

stażysty stanowi fragment badań realizowanych w jednostce organizacyjnej, odpowiednio 

kierownik jednostki organizacyjnej albo kierownik pracy/projektu albo promotor zobowiązany 

jest do zawarcia umowy regulującej prawa majątkowe do stworzonego dobra intelektualnego. 

Przykładowe treści takich umów stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji prac dyplomowych lub doktorskich, angażowane są środki techniczne, 

finansowe, materialne, organizacyjne lub personel innych podmiotów, także gospodarczych, 

odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej, w której wykonywana jest praca 

albo promotor ma obowiązek dopilnować, aby w umowie zawieranej pomiędzy ZUT a tym 

podmiotem określić uprawnionego do dóbr intelektualnych, które mogą powstać, jako rezultat 

tych prac. Ze studentem/doktorantem należy podpisać odpowiednią umowę. Przykładową treść 

takiej umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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4. ZUT przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli ZUT 

zamierza skorzystać z przysługującego mu ustawowo pierwszeństwa powinien opublikować 

pracę dyplomową w ciągu 6 miesięcy od jej obrony przez studenta, w przeciwnym przypadku 

pierwszeństwo to wygasa po upływie tego terminu.  

5. Do innych dóbr intelektualnych, których twórcą jest student/doktorant/stażysta przepisy §  par. 10 

ust.8 i 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

6. Student/doktorant niezwłocznie zgłasza do Działu ds. Studenckich, na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 4 do Regulaminu, informację o uzyskanym wyniku badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami. Dział ds. Studenckich jest 

obowiązany przyjąć, zarejestrować oraz wydać studentowi albo doktorantowi pokwitowanie 

z oznaczeniem daty przyjęcia, przedmiotu i załączonych dokumentów. Dział ds. Studenckich 

prowadzi rejestr takich zgłoszeń. 

§ par. 10 

Zasady i tryb zgłaszania dobra intelektualnego w ZUT 

1. Zgłoszenia projektu wynalazczego dokonuje się niezwłocznie w DWiOP. Przez „zgłoszenie” 

projektu wynalazczego należy rozumieć złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik nr 5 (zgłoszenie tylko na rzecz ZUT) albo załącznik nr 5a (zgłoszenie 

wspólne na rzecz ZUT i innego podmiotu) do niniejszego Regulaminu oraz opisu projektu, 

a w razie potrzeby także rysunków, schematów, obliczeń i receptur umożliwiających 

zrozumienie istoty tego projektu. Opis powinien określać dotychczasowy stan techniki, istotę 

rozwiązania, wskazywać przewidywane efekty, środki i sposób realizacji projektu. Twórca 

zobowiązany jest jednocześnie do przekazania wszystkich posiadanych przez niego informacji, 

utworów, wraz z własnością nośników, na których utwór ten utrwalono, i doświadczeń 

technicznych potrzebnych do komercjalizacji.  

2. W przypadku gdy opis, o którym mowa w ust. 1, zawiera niedostateczne informacje 

uniemożliwiające ocenę projektu oraz sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej do urzędu 

patentowego, DWiOP wzywa twórcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego miesiąca 

i po bezskutecznym upływie w/w terminu rzecznik patentowy nie podejmuje działań 

zmierzających do uzyskania ochrony, a zgłoszenie uznaje się za wycofane.  



10 

 

3. W przypadku gdy rzecznik patentowy DWiOP stwierdzi brak zdolności patentowej lub brak 

zapewnienia źródła finansowania, podejmuje decyzję o odmowie zgłoszenia projektu 

wynalazczego do ochrony w urzędzie patentowym. Decyzję tą przekazuje się pocztą 

wewnętrzną ZUT pracownikowi, a twórcy niebędącemu pracownikiem ZUT na adres przez niego 

wskazany, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Od decyzji rzecznika patentowego 

przysługuje odwołanie do prorektora ds. nauki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem DWiOP. 

4. W przypadku gdy prawo do projektu wynalazczego przysługuje twórcy i projekt wynalazczy 

został przekazany ZUT do korzystania, zgodnie z art. 20 i 21 w zw. z art. 3 ust.2 ustawy pwp, 

prorektor ds. nauki wydaje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia go do korzystania. DWiOP 

przekazuje ją twórcy w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia projektu wynalazczego. 

Decyzję tą pracownikowi przekazuje się pocztą wewnętrzną ZUT za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, a twórcy niebędącemu pracownikiem ZUT przekazuje się na adres wskazany przez tego 

twórcę.  

5. Zgłoszenia nowej odmiany roślin dokonuje się niezwłocznie w DWiOP. Przez „zgłoszenie” należy 

rozumieć złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 6 

do niniejszego Regulaminu oraz wniosku i kwestionariusza technicznego stanowiących 

załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku 

o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także 

zarobkowego korzystania z niej oraz wzoru kwestionariusza technicznego. Twórca zobowiązany 

jest jednocześnie do przekazania wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów, 

wraz z własnością nośników, na których utwór ten utrwalono, i doświadczeń technicznych 

potrzebnych do komercjalizacji.  

6. Zgłoszeń dóbr intelektualnych ZUT, innych niż projekty wynalazcze i nowe odmiany roślin, 

dokonuje się w RCIiTT. Przez „zgłoszenie” należy rozumieć złożenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu oraz opisu dobra 

intelektualnego, a w razie potrzeby także rysunków, schematów, obliczeń i receptur 

umożliwiających zrozumienie jego istoty. Opis powinien określać dotychczasowy stan wiedzy, 

istotę dobra intelektualnego, wskazywać przewidywane efekty, środki i sposób wykorzystania 

dobra intelektualnego. Twórca zobowiązany jest jednocześnie do przekazania wszystkich 

posiadanych przez niego informacji, utworów, wraz z własnością nośników, na których utwór 

ten utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji.  
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7. W przypadku gdy na podstawie opisu, o którym mowa w ust. 6, ocena potencjału 

komercjalizacyjnego nie jest możliwa, RCIiTT wzywa twórcę do uzupełnienia dokumentacji 

w terminie jednego miesiąca i po bezskutecznym upływie ww. terminu nie podejmuje działań 

zmierzających do komercjalizacji, a zgłoszenie uznaje się za wycofane. 

8. W przypadku gdy właściciel innego dobra intelektualnego wyraża wolę przeniesienia prawa 

do tego dobra na ZUT, składa pisemną ofertę w: 

a) DWiOP w odniesieniu do projektów wynalazczych albo nowych odmian roślin; 

b) RCIiTT w odniesieniu do pozostałych dóbr intelektualnych. 

Odpowiednio DWiOP albo RCIiTT przekazuje informację o ofercie, ze wstępną opinią, 

prorektorowi ds. nauki, w terminie do 14 dni. Przy wydawaniu wstępnej opinii DWiOP albo 

RCiTT może zasięgnąć opinii kierownika jednostki albo kierownika projektu/pracy albo innej 

osoby z wiedzą merytoryczną. Decyzję odnośnie kontynuacji działań zmierzających do przejęcia 

prawa podejmuje prorektor ds. nauki w terminie 14 dni. O decyzji prorektora ds. nauki DWiOP 

albo RCiTT niezwłocznie informuje właściciela innego dobra intelektualnego. 

9. Jednostka, w której dokonuje się zgłoszenia albo składa ofertę jest obowiązana ją przyjąć, 

zarejestrować oraz wydać zgłaszającemu albo składającemu ofertę pokwitowanie 

z oznaczeniem daty przyjęcia, przedmiotu i załączonych dokumentów. 

10. DWiOP prowadzi rejestry projektów wynalazczych zgłoszonych w ZUT oraz zgłoszonych 

do ochrony w kraju i za granicą, rejestr zgłoszonych do ochrony nowych odmian roślin 

oraz rejestr umów dotyczących projektów wynalazczych i nowych odmian roślin. 

11. RCIiTT prowadzi rejestr zgłoszonych w ZUT do komercjalizacji dóbr intelektualnych oraz rejestr 

umów związanych z komercjalizacją dóbr intelektualnych, z wyłączeniem umów dotyczących 

projektów wynalazczych i nowych odmian roślin. 

12. RCIiTT informuje twórcę oraz kierownika jednostki albo kierownika pracy/projektu w ramach 

której dobro intelektualne powstało, o podjęciu czynności związanych z komercjalizacją 

oraz o jej przebiegu.  

13. W odniesieniu do dobra intelektualnego pracowniczego i będącego równocześnie dobrem 

intelektualnym wymienionymi w § par. 3 pkt a-c, jeśli pracownik w momencie zgłoszenia 

lub w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia dobra intelektualnego w odpowiedniej 

jednostce, złoży oświadczenie (stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), że jest 

zainteresowany nabyciem praw do dobra intelektualnego, wówczas: 

a) jednostka, w której dokonano zgłoszenia, przekazuje informacje o nim wraz ze wstępną 

oceną prorektorowi ds. nauki, w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia 

przez pracownika.  
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Jednostka przy wydawaniu wstępnej oceny może zasięgnąć opinii kierownika jednostki albo 

kierownika projektu/pracy albo innej osoby z wiedzą merytoryczną; 

b) prorektor ds. nauki w okresie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia 

przez pracownika, podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji; 

c) decyzja o komercjalizacji bądź niekomercjalizacji przekazywana jest pracownikowi 

przez jednostkę, w której dokonano zgłoszenia, pocztą wewnętrzną ZUT za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, a skan decyzji wysyła się pocztą mailową na uczelniany adres 

mailowy pracownika; 

d) w przypadku podjęcia przez prorektora ds. nauki decyzji o niekomercjalizacji, przekazywana 

pracownikowi decyzja zawiera również skierowaną do tego pracownika ofertę zawarcia 

bezwarunkowej, odpłatnej i pisemnej (pod rygorem nieważności) umowy o przeniesienie 

praw do dobra intelektualnego pracowniczego wraz z informacjami, utworami, własnością 

nośników, na których utwór ten utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych 

do komercjalizacji. Prorektor ds. nauki taką ofertę składa pracownikowi również 

po bezskutecznym upływie trzech miesięcy od złożenia przez pracownika oświadczenia. 

Wynagrodzenie przysługujące ZUT za przeniesienie praw wynosi 5% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przykładową treść takiej 

umowy stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.  

e) decyzję o niekomercjalizacji wraz z ofertą albo ofertę zawarcia pisemnej umowy 

o przeniesieniu prawa do dobra intelektualnego jednostka, w której dokonano zgłoszenia 

składa pracownikowi w terminie 30 dni odpowiednio: od podjęcia decyzji 

o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym upływie 3 miesięcy od daty złożenia 

oświadczenia przez pracownika. Decyzje i ofertę, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

jednostka przekazuje pocztą wewnętrzną ZUT, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

a wersję elektroniczną wysyła pocztą mailową na uczelniany adres mailowy pracownika; 

f) jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania oferty, o której mowa w ust. 13 pkt d, pracownik 

nie przyjmie oferty, prawa do dóbr intelektualnych pracowniczych wraz z informacjami, 

utworami, własnością nośników itd., o których mowa w ustawie p. sz. w., przekazanymi ZUT 

przy zgłoszeniu dobra intelektualnego, pozostają przy ZUT. 

g) po zgłoszeniu do ZUT dobra intelektualnego, pracownik i ZUT mogą w sposób odmienny 

niż to stanowi ustawa p. sz. w. i Regulamin, określić w drodze umowy prawa do dobra 

intelektualnego ZUT lub sposób i tryb komercjalizacji.  
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§ par. 11. 

Zasady komercjalizacji dóbr intelektualnych uczelni 

1. Komercjalizację dóbr intelektualnych ZUT przeprowadza się w szczególności poprzez: 

a) udostępnianie na podstawie umów licencyjnych (licencyjno-wdrożeniowych), 

b) sprzedaż prawa do dobra intelektualnego; 

c) obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia 

lub przygotowania do wdrożenia. 

2. Prace nad komercjalizacją bezpośrednią dóbr intelektualnych ZUT, prowadzi RCIiTT 

we współpracy z jednostką organizacyjną ZUT, w której dobro intelektualne ZUT powstało, 

twórcą oraz DWiOP.  

3. RCIiTT prowadzi działania zmierzające do komercjalizacji bezpośredniej dóbr intelektualnych 

ZUT, polegające zwłaszcza na: 

a) aktywnym poszukiwaniu partnerów gospodarczych zainteresowanych korzystaniem z dobra 

intelektualnego;  

b) umieszczeniu informacji na temat dobra intelektualnego w bazie technologii ZUT dostępnej 

na stronach www ZUT; 

c) publikacji oferty komercjalizacji dobra intelektualnego w cyklicznym newsletterze RCIiTT 

dystrybuowanym wśród przedsiębiorców oraz mediach społecznościowych, branżowych 

(technicznych, okołobiznesowych);  

d) publikacji oferty komercjalizacji dobra intelektualnego w wydawnictwach dla 

przedsiębiorców opracowywanych przez RCIiTT; 

4. RCIiTT prowadzi obsługę organizacyjną i formalno-prawną komercjalizacji bezpośredniej dóbr 

intelektualnych ZUT w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, z wyjątkiem 

projektów wynalazczych i nowych odmian roślin, których obsługę organizacyjną i formalno-

prawną prowadzi DWiOP. 

5. Rekomendowanym sposobem komercjalizacji jest udzielenie licencji.  

6. Komercjalizacja na podstawie ust. 1 pkt a, odbywa się na następujących zasadach: 

a) licencja jest odpłatna; 

b) w wyjątkowych przypadkach, za zgodą prorektora ds. nauki, dobro intelektualne ZUT może 

być udostępnione nieodpłatnie, w tym przypadku kontrahent przejmuje ewentualne koszty 

oraz zobowiązania wobec twórcy (w tym wynagrodzenie twórcy); 
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c) przed zawarciem umowy licencyjnej nie wolno udostępniać żadnych dokumentacji 

i informacji technicznych umożliwiających zastosowanie dobra intelektualnego ZUT, 

z wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych; 

d) w wyjątkowych przypadkach, w razie konieczności udostępnienia informacji poufnych przed 

zawarciem umowy głównej, należy zawrzeć umowę wstępną ustalającą rodzaj przekazanych 

informacji, sposób oraz zakres ich wykorzystania, zobowiązanie do zachowania przekazanych 

informacji w poufności, w tym gdy umowa główna nie dojdzie do skutku. Przykładową treść 

umowy określa załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku komercjalizacji na podstawie ust. 1 pkt b i c konieczne jest dokonanie wyceny 

dobra intelektualnego. Zaleca się, aby wyceny dokonał ekspert zewnętrzny. Pomoc w wyborze 

eksperta oraz nadzór nad wykonaniem wyceny należą do RCIiTT. 

8. W przypadku przeniesienia prawa, o którym mowa w §  par. 10 ust.13 pkt d, dokonanie wyceny 

nie jest konieczne. 

9. Umowy dotyczące komercjalizacji bezpośredniej dóbr intelektualnych ZUT, innych niż projekty 

wynalazcze i nowe odmiany roślin, opracowuje RCIiTT, a opiniuje radca prawny i rzecznik 

patentowy DWiOP.  

§ par. 12. 

Zasady wynagradzania twórców dóbr intelektualnych uczelni i podziału korzyści z komercjalizacji 

1. Wynagrodzenie z tytułu korzystania z dobra intelektualnego ZUT należne jest twórcy, który 

w momencie powstania dobra intelektualnego ZUT jest pracownikiem ZUT, studentem ZUT, 

doktorantem ZUT oraz twórcy, który przekazał projekt wynalazczy do korzystania ZUT 

na podstawie art.20, 21 pwp. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wynosi 50% wartości netto środków uzyskanych przez 

ZUT w wyniku jego stosowania lub komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o 25% kosztów 

bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez ZUT. 

Wynagrodzenie twórcy wypłaca się według jego udziału procentowego w powstaniu dobra 

intelektualnego. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy p. sz. w., w uzasadnionych przypadkach 

wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być ustalone przez prorektora 

ds. nauki w innej wysokości. 

3. Wynagrodzenie za dobro intelektualne ZUT przysługuje za okres faktycznego stosowania 

lub uzyskiwania korzyści z komercjalizacji. 
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4. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją, o których mowa w ust. 2, rozumie się 

koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości dobra 

intelektualnego ZUT i opłat urzędowych. W odniesieniu do dobra intelektualnego 

pracowniczego i będącego równocześnie dobrem intelektualnym wymienionym w § par. 3 pkt a-c 

do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji 

oraz wynagrodzenia za przeniesienie praw, o których mowa w art. 86e ust.2 p.sz.w. 

5. Wynagrodzenie twórcy dobra intelektualnego ZUT wypłaca się: 

a) w przypadku stosowania przez ZUT – w terminie dwóch miesięcy po upływie roku od dnia 

uzyskania pierwszych korzyści; 

b) w przypadku komercjalizacji – w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu środków 

finansowych na rachunek bankowy ZUT. 

6. Wpływy netto z tytułu stosowania albo komercjalizacji bezpośredniej dobra intelektualnego, 

po potrąceniu kosztów wypłaconych wynagrodzeń z pochodnymi, stanowią przychody: 

a) 70% – jednostki, z której wywodzi się dobro intelektualne, z przeznaczeniem na wspieranie 

działań związanych z ochrona patentową i komercjalizacją; 

b) 5% – wydziału, z którego wywodzi się dobro intelektualne; 

c) 10% – prorektora ds. nauki z przeznaczeniem na rozwój wynalazczości; 

d) 15% – RCIiTT z przeznaczeniem na wspieranie działań związanych z komercjalizacją 

bezpośrednią.  

7. W uzasadnionych przypadkach podział wpływów, o których mowa w zdaniu poprzednim może 

być ustalony przez prorektora ds. nauki w innej wysokości.  

8. W przypadku gdy dobro intelektualne wywodzi się z jednostki innej niż wydział, przychody tej 

jednostki stanowi suma przychodów wymienionych w ust. 6 pkt a i b. 

9. W przypadku gdy pracownik dokonał komercjalizacji dobra intelektualnego ZUT, do którego 

prawa nabył na podstawie przeniesienia prawa w wyniku przyjęcia złożonej mu oferty ZUT, 

o której mowa w § par. 10 ust.13 pkt d, ZUT przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez 

pracownika z komercjalizacji, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą 

komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika. Do środków tych zastosowanie 

mają zapisy ust. 6 i 7, z tym że ze środków tych nie wypłaca się wynagrodzenia twórcy, który 

dokonał komercjalizacji dobra intelektualnego ZUT. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § par. 10 ust.13 pkt d, stanowi przychód wydziału, z którego 

wywodzi się dobro intelektualne 
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§ par. 13. 

Postanowienia szczególne dotyczące projektów wynalazczych i nowych odmiany roślin 

1. W przypadku gdy prawo do projektu wynalazczego przysługuje twórcy lub innemu podmiotowi, 

a projekt powstał przy pomocy ZUT lub w ramach współpracy ZUT z innym podmiotem, twórca 

ma obowiązek zawiadomić DWiOP o zgłoszeniu do ochrony i uzyskanym prawie wyłącznym. 

2. Zgłoszenia projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą, a także nowych 

odmian roślin, w imieniu ZUT dokonuje DWiOP. 

3. Dokumentację zgłoszeniową do urzędu patentowego opracowuje rzecznik patentowy z DWiOP. 

4. Twórca projektu ma obowiązek uczestniczyć w opracowaniu dokumentacji (opisu, zastrzeżeń, 

rysunków) zgodnie z wymogami urzędu patentowego, a także w toku postępowania przed 

urzędem patentowym, udzielać niezbędnych wskazówek i informacji. 

5. Pełnomocnikiem ZUT w postępowaniu przed urzędem patentowym w sprawach związanych 

ze zgłaszaniem, rozpatrywaniem oraz ochroną projektów wynalazczych może być tylko rzecznik 

patentowy DWiOP. 

6. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody rektora ZUT, opracować dokumentację 

zgłoszeniową oraz prowadzić postępowanie przed urzędem patentowym, może rzecznik 

patentowy spoza ZUT. Kierownik jednostki organizacyjnej albo kierownik pracy/projektu jest 

obowiązany powiadomić DWiOP o takim postępowaniu i dostarczyć do DWiOP dokumentację 

zgłoszeniową, potwierdzenie zgłoszenia oraz informować DWiOP o istotnych czynnościach 

dokonanych przed urzędem patentowym i o decyzjach bądź postanowieniach urzędu 

patentowego podejmowanych w związku ze zgłoszeniem rozwiązania do ochrony. 

7. Wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia projektu wynalazczego do ochrony za granicą 

następuje na wniosek jednostki organizacyjnej ZUT, w której projekt został dokonany. Wniosek 

powinien wskazywać kraje żądanej ochrony oraz źródło finansowania kosztów zgłoszenia. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, należy złożyć w DWiOP nie później niż w terminie ośmiu 

miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. 

9. W uzasadnionym przypadku prawa do praw wyłącznych w poszczególnych krajach mogą być 

przeniesione w całości lub w części na twórcę lub inną osobę fizyczną lub prawną. Wszystkie 

koszty z tym związane pokrywa wnioskodawca. 

10. DWiOP obowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania twórcy o istotnych czynnościach 

dokonanych przed urzędem patentowym i o decyzjach bądź postanowieniach urzędu 

patentowego podejmowanych w związku ze zgłoszeniem jego rozwiązania do ochrony, 

zaś jednostkę organizacyjną o wydanych decyzjach. 
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11. DWiOP obowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania twórcy nowej odmiany roślin 

o istotnych czynnościach związanych ze zgłoszeniem, zaś jednostkę organizacyjną o wydanych 

decyzjach. 

12. Umowy dotyczące projektów wynalazczych i nowych odmian roślin opracowuje DWiOP, 

a opiniuje radca prawny. 

§ par. 14. 

Postanowienia szczególne dotyczące utworów naukowych 

1. Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego przysługują twórcy, chyba że umowa 

pomiędzy twórcą a ZUT stanowi inaczej (na przykład umowa o pracę). 

2. Jeżeli autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego przysługuje twórcy, a utwór naukowy 

został stworzony przez twórcę w wyniku wykonywania przez niego obowiązków ze stosunku 

pracy w ZUT, ZUT przysługuje prawo do pierwszej publikacji tego utworu. Publikacja 

i rozpowszechnianie utworu naukowego następuje za pośrednictwem Wydawnictwa 

Uczelnianego na warunkach określonych w umowie pomiędzy twórcą a ZUT. 

3. Prawo ZUT do pierwszej publikacji utworu nie jest naruszone publikacją wyników naukowych 

w materiałach prezentowanych na zjazdach, kongresach, konferencjach, sympozjach, 

seminariach, a także w artykułach w specjalistycznych czasopismach, z tym że twórca musi 

uzyskać na taką publikację zgodę kierownika jednostki organizacyjnej albo kierownika 

pracy/projektu w ramach której utwór powstał, z zastrzeżeniem § par. 7 ust. 8, a na publikacji 

twórca jest zobowiązany umieścić obok swego nazwiska nazwę ZUT. 

§ par. 15. 

Postanowienia szczególne dotyczące know-how 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej powinien w porozumieniu z kierownikiem pracy/projektu 

albo promotorem pracy określić, które informacje stanowią know-how oraz określić środki 

niezbędne do zachowania tajemnicy, w tym: 

a) określić imiennie osoby mające dostęp do know-how oraz zobowiązać je na piśmie 

do zachowania poufności w określonym czasie; 

b) przekazywać know-how innym podmiotom wyłącznie z klauzulą poufności oraz wyraźnym 

zobowiązaniem do zachowania poufności w określonym czasie. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do zapewnienia środków technicznych 

i organizacyjnych do przechowywania know-how. 
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§ par. 16. 

Postanowienia szczególne dotyczące znaków towarowych 

1. Znaki towarowe i usługowe, niezależnie od tego, która jednostka organizacyjna ZUT je używa, 

zgłaszane są do rejestracji w urzędzie patentowym na rzecz ZUT. 

2. Zgłoszenia dokonuje DWiOP, na wniosek zainteresowanej jednostki organizacyjnej. 

3. Sprawy związane z postępowaniem przed urzędem patentowym prowadzi DWiOP, który 

prowadzi rejestry chronionych znaków towarowych oraz czuwa nad uiszczaniem opłat 

ochronnych. 

4. ZUT może udzielać licencji na korzystanie z chronionych znaków towarowych lub przenieść 

prawo z rejestracji odpłatnie. Umowy licencyjne opracowuje DWiOP przy współpracy jednostki 

organizacyjnej wnioskującej o rejestrację znaku. Jednostka ta ma obowiązek czuwania nad 

prawidłowością korzystania ze znaku przez licencjobiorcę (tj. w sposób niezagrażający renomie 

znaku). 

§ par. 17. 

Koszty, opłaty  

1. Koszty związane z oceną, zgłaszaniem do ochrony w kraju i za granicą, uzyskaniem 

i utrzymaniem ochrony, stosowaniem, rozpowszechnianiem i komercjalizacją dobra 

intelektualnego ZUT obciążają jednostki organizacyjne, właściwe ze względu na dobro 

intelektualne ZUT. 

2. Koszty oceny oraz zgłoszeń w urzędzie patentowym projektów wynalazczych dokonanych 

i zgłoszonych w ramach pracy/projektu przed jej rozliczeniem, obciążają koszty bezpośrednie tej 

pracy. 

3. Wszelkie opłaty do urzędu patentowego związane ze zgłaszaniem i utrzymywaniem ochrony, 

postępowaniem spornym i odwoławczym, realizuje kwestura na podstawie pisemnego 

„zlecenia przelewu” wystawionego przez DWiOP i podpisanego przez kierownika właściwej 

jednostki organizacyjnej albo kierownika pracy/projektu. 

§ par. 18. 

Zasady korzystania z majątku ZUT wykorzystywanego do świadczenia usług naukowo-

badawczych 

1. W przypadku świadczenia przez jednostki ZUT usług naukowo-badawczych na rzecz osób 

trzecich, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia tych usług, jednostka 

zobowiązana jest do uwzględnienia kosztów korzystania z majątku ZUT.  
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2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, ustalana jest zgodnie z obowiązującym w tym 

zakresie w ZUT zarządzeniem rektora.  



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Umowa – zlecenia 

o nieodpłatne uczestnictwo w realizacji pracy badawczej 

zawarta w dniu  .....................................  pomiędzy:  

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Aleja Piastów 17,  

70-310 Szczecin, Zleceniodawcą, zwanym w dalszej treści umowy ZUT 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry*  ......................................................  upoważnionego 

do reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa Rektora udzielonego w dniu  ..............................  

a 

 ............................................................................................................  PESEL  ...................................  

zamieszkałym  ................................................................................................................................... , 

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą 

Preambuła 

W celu rozwoju naukowego, doktorantów/studentów/stażystów, ZUT umożliwi Zleceniobiorcy 

udział w pracy badawczej prowadzonej w ramach jego działalności statutowej, dydaktycznej* 

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

Zleceniobiorca jest doktorantem, studentem, stażystą*  .................................................................  

i jest zainteresowany udziałem w pracy w celu zebrania materiałów do pracy  .............................. , 

dyplomowej, doktorskiej* 

§ par. 1. 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad udziału Zleceniobiorcy w pracy badawczej pt.:  .......   

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

Zakres prac wykonywanych przez Zleceniobiorcę w realizacji pracy, o której mowa w zdaniu 

poprzednim jest następujący:  ..........................................................................................................  

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

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

Kierownikiem pracy jest:  ..................................................................................................................  

Źródło finansowania pracy : ..............................................................................................................  



 

2. ZUT zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w ust. 1 w okresie 

od  .....................................................  do  ...............................................  i złożenia w tym czasie 

u ZUT sprawozdania z prac. Termin zakończenia prac może być przedłużony przez strony 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony ustalają, że świadczenie prac przez Zleceniobiorcę, o których mowa w ust. 1 i 2 jest 

nieodpłatne. 

§ par. 2. 

ZUT zobowiązuje się do udzielenia Zleceniobiorcy pomocy naukowej i technicznej, niezbędnej 

do realizacji prac będących przedmiotem umowy w następującym zakresie  ...................................  

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

§ par. 3. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne, uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiące 

tajemnicę ZUT w okresie do  ..........  lat od daty wykonania zobowiązania przez Zleceniobiorcę 

określonej w §  par. 1 ust. 2, chyba że kierownik pracy zwolni ze stanu tajemnicy lub stan tajemnicy 

ustał. 

2. Informacje stanowiące tajemnicę, o której mowa w ust. 1, dotyczą  ............................................  

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

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

§ par. 4. 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że znane mu są przepisy regulaminu organizacyjnego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przepisy Regulaminu 

zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w wymienionych 

w ust.1 regulaminach i art. 266 § par. 1 Kodeksu Karnego. (art. 266. § par. 1. Kto, wbrew przepisom 

ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą 

zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, 

społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.) 



 

§ par. 5. 

1. Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy zostanie dokonany wynalazek, wzór użytkowy, wzór 

przemysłowy, prawo do patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji przysługiwać będzie 

ZUT. 

2. Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy zostanie opracowany utwór w rozumieniu prawa 

autorskiego, autorskie prawa majątkowe przysługiwać będą ZUT na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalenie dowolną techniką*,  

b) zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym technika drukarską, reprograficzną, technikami 

komputerowymi*, 

c) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy pracy*,  

d) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, 

w tym w sieci Internet i Intranet*, 

e) udostępnianie egzemplarza Pracy osobom trzecim*, 

f)  ...............................................................................................  

3. Przejście autorskich praw majątkowych do utworu nastąpi nieodpłatnie, z chwilą jego odbioru.  

4. Zleceniobiorca zezwala ZUT na wykonywanie praw zależnych do utworu.  

§ par. 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

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

 Zleceniobiorca ZUT

 

* niepotrzebne skreślić 
  



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Umowa  

w sprawie korzystania z dóbr intelektualnych  

powstałych w trakcie realizacji pracy dyplomowej*/pracy doktorskiej* 

wykonywanej w Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie 

Dnia  ......................................  w Szczecinie pomiędzy  

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17,  

70-310 Szczecin, zwanym dalej ZUT, który reprezentuje: 

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry/Kierownik Zakładu*  ......................................................  , 

upoważniony do reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora  

w dniu ...................................... , 

a  

Panią*/Panem*/  ...............................................................  studentem  .....  roku/doktorantem*  

zwanym dalej „Autorem”, została zawarta umowa następującej treści: 

1. Strony oświadczają, że w Instytucie*/Katedrze*/Zakładzie*/  ....................................................  

pod kierunkiem  ............................................................................................................................  

zwanego dalej „Promotorem” wykonywana będzie*/jest* praca dyplomowa*/doktorska zwana 

dalej „Pracą” pt.  ...........................................................................................................................  

2. Strony oświadczają, że Praca powstanie*/powstała* przy wsparciu finansowym*/ 

materiałowym*/ organizacyjnym*/ z wykorzystaniu aparatury* ZUT. 

3. Autor oświadcza, że Praca będzie*/jest* wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszać praw 

osób trzecich. 

4. Autor z chwilą złożenia Pracy przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe*/udziela 

nieodpłatnej licencji na czas nieograniczony* do Pracy na rzecz ZUT, na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalenie dowolną techniką*,  

b) zwielokrotnienie dowolna techniką, w tym technika drukarską, reprograficzną, technikami 

komputerowymi*, 



 

c) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy pracy*,  

d) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, 

w tym w sieci Internet i Intranet*, 

e) udostępnianie egzemplarza Pracy osobom trzecim*, 

f)  ...................................................................  

5. Autorowi przysługują autorskie prawa osobiste, zwłaszcza prawo do umieszczenia jego 

nazwiska na publikacji pracy. 

6. Autor zezwala ZUT na wykonywanie praw zależnych do Pracy* 

7. Prawo do korzystania z zawartych w pracy wyników (w tym podlegających ochronie prawnej 

wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, baz danych, programów 

komputerowych) przysługuje ZUT. 

8. Bez zgody ZUT Autor nie może ujawniać ani udostępniać wyników osobom trzecim jak również 

nie może z nich korzystać w sposób komercyjny we własnym zakresie. 

9. Autorowi służy prawo do uznania go za twórcę lub współtwórcę zawartych w pracy wyników 

chronionych prawnie. 

10. Jeżeli zawarte w pracy wyniki będą miały być publikowane, Promotor i Autor ustalą wielkość 

swych udziałów w prawach autorskich do publikacji na podstawie wkładu każdej z nich 

w powstanie tych wyników.  

11. W razie uzyskania przez ZUT przychodów z tytułu korzystania z autorskich praw majątkowych 

lub praw do wyników zawartych w pracy oraz rozporządzania tymi prawami, Autor ma prawo 

do wynagrodzenia: na zasadach określonych w Regulaminie zarządzania prawami własności 

intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie*/ w wysokości  .........  % tych korzyści*. 

12. Jeżeli w trakcie realizacji pracy zajdą okoliczności uzasadniające zmianę treści umowy to może 

zostać ona zmieniona w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.  

13. Autor oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu zarządzania prawami własności 

intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie*.  

14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, kodeksu cywilnego 

oraz Regulaminu, o którym mowa w ust.13.  



 

15. Umowa sporządzona została w ……… jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 Autor ZUT 

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

 

* niepotrzebne skreślić 
  



 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Umowa  

Dnia  .............................  w Szczecinie pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem 

Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, zwanym dalej ZUT, który 

reprezentuje: 

1. Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry/Kierownik Zakładu*  ................................................. , 

2. Promotor ...................................   

– upoważnionymi do reprezentacji Uniwersytetu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Rektora w dniu  ....................  

a  

Panią*/Panem*/ .....................................................................  studentem  .......  roku/ doktorantem*  

zwanym dalej „Autorem” lub „Dyplomantem” została zawarta umowa następującej treści: 

1. Strony oświadczają, że w Instytucie*/Katedrze*/Zakładzie*/ ....................................................... 

 ................................ pod kierunkiem Promotora wykonywana będzie*/jest* praca dyplomowa*/ 

doktorska zwana dalej „Pracą” pt.  ................................................................................................  

2. ZUT skieruje Dyplomanta do  .............................................................  zwanego dalej  

 .........................................  na praktyki w dniach  ..............................  w celu pozyskania 

informacji niezbędnych do przygotowania Pracy.  

3. Autor oświadcza, że Praca będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszać praw 

autorskich osób trzecich. 

4. Prawo do korzystania z zawartych w pracy wyników (w tym do podlegających ochronie prawnej 

wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, baz danych, programów 

komputerowych) przysługiwać będzie ZUT. 

5. Bez zgody ZUT Autor nie może ujawniać ani udostępniać wyników osobom trzecim jak również 

nie może z nich korzystać w sposób komercyjny we własnym zakresie. 

6. Autorowi służy prawo do uznania go za twórcę lub współtwórcę zawartych w pracy wyników 

chronionych prawnie. 

7. Jeżeli zawarte w pracy wyniki będą miały być publikowane, Promotor i Autor ustalą wielkość 

swych udziałów w prawach autorskich do publikacji na podstawie wkładu każdej z nich 

w powstanie tych wyników.  



 

8. W razie uzyskania przez ZUT przychodów z tytułu korzystania z autorskich praw majątkowych 

lub praw do wyników zawartych w pracy oraz rozporządzania tymi prawami, Autor ma prawo 

do wynagrodzenia: na zasadach określonych w Regulaminie zarządzania prawami własności 

intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie*/ w wysokości  ............  % tych korzyści*. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji pracy zajdą okoliczności uzasadniające zmianę treści umowy to może 

zostać ona zmieniona w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.  

10. Autor oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, o którym mowa w ust.8. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, kodeksu cywilnego 

oraz Regulaminu, o którym mowa w ust.8.  

12. Umowa sporządzona została w  .........  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 Autor ZUT 

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

 

* niepotrzebne skreślić 
  



 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Nr ewidencyjny wyniku  .....................................................................  

Data zgłoszenia wyniku  .....................................................................  

Zgłoszenie 

wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych 

1) Nazwa określająca wyniki:  ...........................................................................................................  

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

2) Dane personalne twórcy/ów zgłaszającego/cych wynik: 

Lp. 

Imię i nazwisko studenta albo doktoranta 

adres zamieszkania, adres e-mail 

PESEL 

Wydział/ 

kierunek/ forma 

studiów i poziom 

kształcenia 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej Uczelni , 

w której wynik powstał 

(wydział/katedra/ 

instytut)/ 

Udział 

procentowy 

w powstaniu 

wyniku 

1     

2     

3     

4     

5     

3) Ustanawiamy jako osobę do kontaktu z Działem ds. Studenckich  ............................................  

 ......................................................................................................  (imię nazwisko, tel. e-mail) 

4) Z jakich źródeł finansowane były badania lub prace prowadzące do otrzymania wyniku 

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

5) Pod czyim kierunkiem prowadzone były badania lub prace prowadzące do otrzymania wyniku

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



 

6) Krótki opis wyników ....................................................................................................................  

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

1.  .....................................................  

podpis twórcy 

2.  .....................................................  

podpis twórcy 

3.  .....................................................  

podpis twórcy 

4.  .....................................................  

podpis twórcy 

5.  .....................................................  

podpis twórcy

  



 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Nr ewidencyjny projektu  ...................................................................  

Data zgłoszenia wyniku projektu  ......................................................  

Zgłoszenie  

projektu wynalazczego 

1. Zgłaszam projekt wynalazczy, pt.:  ................................................................................. , który 

moim zdaniem nosi cechy wynalazku - wzoru użytkowego - wzoru przemysłowego- topografii 

układu scalonego*. 

2. Oświadczam jednocześnie, że nie dokonałam/-em zgłoszenia tego projektu wynalazczego 

w innym przedsiębiorstwie ani w urzędzie patentowym oraz, że istota rozwiązania nie została 

ujawniona. 

3. Prawo do projektu wynalazczego przysługuje ZUT - projekt powstał w ramach wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy (art. 11 ust. 3 ustawy P.w.p. z dn.30.06.2000 r. tekst jedn.  

Dz.U. z 2017 r. poz.776).  

4. Projekt powstał w wyniku realizacji projektu / pracy Nr ........................................................  

Nazwa  ............................. , w której ustalono, że prawo do projektu wynalazczego przysługuje 

ZUT. Twórca brał udział w pracy/projekcie: 

a. w ramach umowy o pracę; 

b. w ramach umowy cywilno-prawnej (zlecenie/dzieło). 

5. Czy zgłoszenie projektu wynalazczego stanowi wskaźnik realizacji projektu/pracy 

☐ Tak ☐ Nie 

6. Prawo przysługuje twórcy - projekt wynalazczy powstał w wyniku innych prac niemających 

związku z zatrudnieniem - przekazuję projekt do korzystania zgodnie z art. 20, 21 ustawy P.w.p. 

z dnia 30.06.2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz.776). 



 

7. Dane personalne twórcy/ów zgłaszającego/cych projekt wynalazczy 

Lp. 

Imię i nazwisko 

email 

adres zamieszkania 

PESEL 

Prawo do projektu 

przysługuje ZUT na 

podstawie (wpisać 

punkt 3 albo 4a albo 

4b albo 5) 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej 

Uczelni 

(katedra/instytut)

/ miejsca pracy 

Procentowy udział 

w powstaniu 

projektu 

wynalazczego 

1     

2     

3     

4     

5     

8. Ustanawiamy jako osobę do kontaktu z DWiOP  ........................................................................... 

 ..........................................................................  (imię, nazwisko, tel. e-mail) 

9. Wnoszę o niezgłaszanie projektu wynalazczego do ochrony i utrzymanie go w tajemnicy (know- 

how). 

☐ Tak ☐ Nie 

10. Źródło finansowania zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP  .....................................................  

11. Czy zamierzają Państwo publikować informacje o rozwiązaniu, a jeżeli tak to w jakim terminie? 

☐ Tak ☐ Nie  termin:  ...........................................  

12. Czy zamierzają Państwo skorzystać z pierwszeństwa i dokonać zgłoszenia poza granicami kraju 

w terminie 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. 

☐ Tak ☐ Nie 

13. Wyrażamy zgodę na ujawnienie projektu wynalazczego przed dokonaniem przez Urząd 

Patentowy RP ogłoszenia o zgłoszeniu (to jest przed upływem 18 miesięcy od zgłoszenia 

w UPRP). Celem ujawnienia jest komercjalizacja rozwiązania. Ujawnienie będzie miało miejsce 

na stronie internetowej Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, 

newsletterach, mediach społecznościowych, branżowych (technicznych, okołobiznesowych) 

oraz wydawnictwach opracowywanych przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii ZUT, bazach technologii zawierających informacje o rozwiązaniach pochodzących 

z ZUT, bazie międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network oraz podczas spotkań i targów 

branżowych. 

☐ Tak ☐ Nie 



 

14. Słowa kluczowe: Kilka słów za pomocą których możliwe będzie przeszukanie dostępnej 

literatury oraz baz patentowych (w języku polskim i angielskim)  ............................................. 

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

15. Na jakim etapie przygotowania do wdrożenia znajduje się obecnie rozwiązanie według 

projektu (proszę zaznaczyć jedną z opcji): 

☐ faza badawcza 

☐ przetestowana laboratoryjnie  

☐ przetestowana w praktyce 

☐ gotowe rozwiązanie 

Opis:  ........................................................................................................................................  

16. Niezbędne prace pozostające do wykonania w celu komercjalizacji oraz szacunkowy nakład 

pieniężny przy tym procesie (jeśli dotyczy)  ................................................................................  

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

17. Proszę wskazać partnerów potencjalnie zainteresowanych zastosowaniem rozwiązania, jeżeli 

na obecnym etapie można ich zidentyfikować  ..........................................................................  

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

18. Produkty i/lub usługi, których produkcja/świadczenie może zostać uruchomiona 

z wykorzystaniem rozwiązania wraz z branżą(mi), do której/ych można je skierować:  

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

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

19. Korzyści dla podmiotów stosujących rozwiązanie:  ....................................................................  

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

20. Jestem zainteresowana/ny przejęciem prawa do rozwiązania w celu komercjalizacji w trybie 

art. 86 e ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.poz.1842 

z późn. zm.)** 

☐ Tak ☐ Nie 

21. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu uzyskania ochrony 

patentowej. 

22. Oświadczam, że znana jest mi treść "Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej 

oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie” i zgadzam się na jego stosowanie. 



 

1.  ...........................................................  

podpis twórcy 

2.  ...........................................................  

podpis twórcy 

3.  ...........................................................  

podpis twórcy 

4.  ...........................................................  

podpis twórcy 

5.  ...........................................................  

podpis twórcy

 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy pracowników ZUT 

   



 

Załącznik nr 5a 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Nr ewidencyjny projektu  ...................................................................  

Data zgłoszenia wyniku projektu  ......................................................  

Zgłoszenie 

projektu wynalazczego 

(zgłoszenie ZUT wspólne z innym podmiotem) 

1. Zgłaszam projekt wynalazczy, pt.:  ................................................................................. , który 

moim zdaniem nosi cechy wynalazku - wzoru użytkowego - wzoru przemysłowego- topografii 

układu scalonego*. 

2. Oświadczam jednocześnie, że nie dokonałam/-em zgłoszenia tego projektu wynalazczego 

w innym przedsiębiorstwie ani w urzędzie patentowym oraz, że istota rozwiązania nie została 

ujawniona. 

3. Projekt wynalazczy stanowi wspólne rozwiązanie ZUT i  .............................................................  

4. Prawo do projektu wynalazczego przysługuje ZUT/  ..................  - projekt powstał w ramach 

wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (art. 11 ust. 3 ustawy P.w.p. z dn.30.06.2000 r. 

tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.776). 

5. Projekt powstał w wyniku realizacji projektu/pracy Nr ................ / Nazwa ................................. , 

w której ustalono, że prawo do projektu wynalazczego przysługuje ZUT/ ..................................  

Twórca brał udział w pracy/projekcie: 

a. w ramach umowy o pracę; 

b. w ramach umowy cywilno-prawnej (zlecenie/dzieło). 

6. Czy zgłoszenie projektu wynalazczego stanowi wskaźnik realizacji projektu/pracy 

☐ Tak ☐ Nie 

7. Prawo przysługuje twórcy - projekt wynalazczy powstał w wyniku innych prac niemających 

związku z zatrudnieniem - przekazuję projekt do korzystania ZUT/’  ................ * zgodnie z art. 20, 

21 ustawy P.w.p. z dn.30.06.2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz.776). 



 

8. Dane personalne twórcy/ów zgłaszającego/cych projekt wynalazczy 

Lp. 

Imię i nazwisko 

email 

adres zamieszkania 

PESEL 

Podstawa prawa do 

projektu wynalazczego 

(wpisać punkt 4 albo 5a 

albo 5b albo 7) 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej Uczelni 

(katedra/instytut)/ 

miejsca pracy 

Procentowy 

udział w powstaniu 

projektu 

wynalazczego 

1     

2     

3     

4     

5     

9. Ustanawiamy jako osobę do kontaktu z DWiOP  ...........................................................................  

 ..........................................................................  (imię, nazwisko, tel. e-mail) 

10. Wnoszę o niezgłaszanie projektu wynalazczego do ochrony i utrzymanie go w tajemnicy (know- 

how). 

☐ Tak ☐ Nie 

11. Źródło finansowania zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP  .......................................................  

12. Czy zamierzają Państwo publikować informacje o rozwiązaniu, a jeżeli tak to w jakim terminie? 

☐ Tak ☐ Nie termin:  ...........................................  

13. Czy zamierzają Państwo skorzystać z pierwszeństwa i dokonać zgłoszenia poza granicami kraju 

w terminie 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. 

☐ Tak ☐ Nie 

14. Wyrażamy zgodę na ujawnienie projektu wynalazczego przed dokonaniem przez Urząd 

Patentowy RP ogłoszenia o zgłoszeniu (to jest przed upływem 18 miesięcy od zgłoszenia 

w UPRP). Celem ujawnienia jest komercjalizacja rozwiązania. Ujawnienie będzie miało miejsce 

na stronie internetowej Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, 

newsletterach, mediach społecznościowych, branżowych (technicznych, okołobiznesowych) 

oraz wydawnictwach opracowywanych przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii ZUT, bazach technologii zawierających informacje o rozwiązaniach pochodzących 

z ZUT, bazie międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network oraz podczas spotkań i targów 

branżowych. 

☐ Tak ☐ Nie 



 

15. Słowa kluczowe: Kilka słów za pomocą których możliwe będzie przeszukanie dostępnej 

literatury oraz baz patentowych (w języku polskim i angielskim)  .................................................  

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

16. Na jakim etapie przygotowania do wdrożenia znajduje się obecnie rozwiązanie według projektu 

(proszę zaznaczyć jedną z opcji): 

☐ faza badawcza 

☐ przetestowana laboratoryjnie  

☐ przetestowana w praktyce 

☐ gotowe rozwiązanie 

Opis:  ..............................................................................................................................  

17. Niezbędne prace pozostające do wykonania w celu komercjalizacji oraz szacunkowy nakład 

pieniężny przy tym procesie (jeśli dotyczy)  ...................................................................................  

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

18. Proszę wskazać partnerów potencjalnie zainteresowanych zastosowaniem rozwiązania, jeżeli na 

obecnym etapie można ich zidentyfikować ...................................................................................  

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

19. Produkty i/lub usługi, których produkcja/świadczenie może zostać uruchomiona 

z wykorzystaniem rozwiązania wraz z branżą(mi), do której/ych można je skierować:  ...............  

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

20. Korzyści dla podmiotów stosujących rozwiązanie:  .......................................................................  

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

21. Jestem zainteresowana/-ny przejęciem prawa do rozwiązania w celu komercjalizacji w trybie 

art. 86 e ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 

z późn. zm.)** 

☐ Tak ☐ Nie 

22. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu uzyskania ochrony 

patentowej. 

23. Oświadczam, że znana jest mi treść "Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej 

oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie” i zgadzam się na jego stosowanie. 



 

1.  ...........................................................  

podpis twórcy 

2.  ...........................................................  

podpis twórcy 

3.  ...........................................................  

podpis twórcy 

4.  ...........................................................  

podpis twórcy 

5.  ...........................................................  

podpis twórcy

 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy pracowników ZUT 
  



 

Załącznik nr 6 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Nr ewidencyjny nowej odmiany roślin  ..............................................  

Data zgłoszenia nowej odmiany roślin ...............................................  

Zgłoszenie 

nowej odmiany roślin 

1. Zgłaszam nową odmianę roślin, o nazwie.:  ...................................................................................  

2. Oświadczam jednocześnie, że nie dokonałam/ -em zgłoszenia tej odmiany roślin do ochrony. 

Oświadczam, że nie sprzedałam/ -łem lub w inny sposób nie przekazałam/ -łem osobom trzecim 

składników lub materiału ze zbioru. 

3. Prawo do nowej odmiany roślin przysługuje ZUT – nowa odmiana roślin powstała w ramach 

wykonywania obowiązków ze stosunku pracy 

4. Nowa odmiana roślin powstała w wyniku realizacji projektu/pracy Nr  ........................................ , 

w której ustalono, że prawo do nowej odmiany roślin przysługuje ZUT. Twórca brał udział 

w pracy/projekcie: 

a. w ramach umowy o pracę; 

b. w ramach umowy cywilno-prawnej (zlecenie/dzieło). 

5. Dane personalne twórcy/ów zgłaszającego/cych nową odmianę roślin: 

Lp. 

Imię i nazwisko 

email 

adres zamieszkania 

PESEL 

Prawo do nowej odmiany 

roślin przysługuje ZUT 

na podstawie (wpisać 

punkt 3 albo 4a albo 4b ) 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej Uczelni 

(katedra/instytut)/ 

miejsca pracy 

Procentowy udział 

w powstaniu nowej 

odmiany roślin 

1     

2     

3      

4     

5     

6. Ustanawiamy jako osobę do kontaktu z DWiOP  .........................................................................  

 ..........................................................................  imię, nazwisko, tel. e-mail 

7. Wnoszę o zgłoszenie nowej odmiany roślin do ochrony w trybie krajowym/ wspólnotowym.* 



 

8. Wnoszę o zgłoszenie nowej odmiany roślin do ochrony wspólnie z  .............................................  

na zasadach określonych w odrębnej umowie. 

☐ Tak ☐ Nie 

9. Źródło finansowania ochrony  ........................................................................................................  

10. Proszę wskazać partnerów potencjalnie zainteresowanych zastosowaniem rozwiązania, jeżeli na 

obecnym etapie można ich zidentyfikować  .................................................................................. 

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

11. Jestem zainteresowana/ -ny przejęciem prawa do nowej odmiany roślin w celu komercjalizacji 

w trybie art. 86e ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842 z późn. zm.).** 

☐ Tak ☐ Nie 

12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu uzyskania ochrony. 

13. Oświadczam, że znana jest mi treść "Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej 

oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie” i zgadzam się na jego stosowanie. 

1.  .....................................................  

podpis twórcy 

2.  .....................................................  

podpis twórcy 

3.  .....................................................  

podpis twórcy 

4.  .....................................................  

podpis twórcy 

5.  .....................................................  

podpis twórcy

 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy pracowników ZUT 

  



 

Załącznik nr 7 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Formularz zgłoszeniowy dobra intelektualnego 

Data wpłynięcia zgłoszenia*: ...............................................  

Numer ewidencyjny*:  .........................................................  

Podpis osoby przyjmującej*:  ...............................................  

1. Dane Zgłaszającego 

Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................  

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za współpracę z RCIiTT............................................  

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

(Adres pocztowy, email, numer telefonu) 

Zespół Twórców (Jeśli dotyczy) 

L.p. 

Imię i nazwisko, stopień 

naukowy, e-mail, adres 

zamieszkania, PESEL 

Prawo do dobra intelektualnego 

przysługuje ZUT na podstawie  

(wpisać punkt 1 albo 2a albo 2b)1 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej Uczelni 

(katedra/ instytut) 

/miejsca pracy 

Procentowy udział 

w powstaniu dobra 

intelektualnego 

1     

2     

3     

4     

5     

2. Przedmiot planowanej komercjalizacji 

2.1. Nazwa zgłaszanego dobra intelektualnego:  ............................................................................  

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

Należy podać nazwę najbardziej zbliżoną do przedmiotu komercjalizacji (nazwę technologii, wyników B+R, 

rozwiązania, itp.). 

 
11.Dobro intelektualne ZUT powstało w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. 

 2. Dobro intelektualne powstało w wyniku realizacji projektu / pracy Nr ..., w której ustalono, że prawo do niego 

przysługuje ZUT. Twórca brał udział w pracy/projekcie: 

a. w ramach stosunku pracy; 

b. w ramach umowy cywilno-prawnej (zlecenie/dzieło).  



 

2.2. Data powstania zgłaszanego dobra intelektualnego:  .............................................................  

2.3. Źródło finansowania powstałego dobra intelektualnego:  .....................................................  

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

Należy podać wszystkie źródła finansowania zgłaszanych wyników prac B+R, w tym nazwy projektów, grantów, itp. 

2.4. Opis zgłaszanych wyników prac badawczo-rozwojowych, dla których planowana jest 

komercjalizacja:  ........................................................................................................................  

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

Należy opisać jasnym językiem, czego dotyczą wyniki prac badawczo rozwojowych, dla których planowana jest 

komercjalizacja. Czy jest to technologia, metoda, wzór, system, program, itp. ? Czego dotyczy, z jakiej dziedziny 

naukowej pochodzi, wyjaśnić istotę wyników badań, itp. ? 

2.5. Na jakim etapie przygotowania do wdrożenia znajdują się obecnie zgłaszane dobro 

intelektualne? 

Należy opisać niezbędne prace pozostające do wykonania w celu komercjalizacji oraz szacunkowy nakład pieniężny 

przy tym procesie. 

☐faza badawcza 

☐przetestowana laboratoryjnie 

☐przetestowana w praktyce 

☐gotowe rozwiązanie 

Opis:  ...........................................................................................................................................  

2.6. Innowacyjność:  .........................................................................................................................  

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

Czy zgłaszany projekt ma cechy innowacyjności? Na czym polega ta innowacyjność? Czy są inne podobne rozwiązania 

w Polsce i na Świecie? 

2.7. Obszary wykorzystania i korzyści:  ...........................................................................................  

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

Należy wskazać, gdzie może być wykorzystany przedmiot komercjalizacji i jakie jest (według własnej wiedzy) 

zapotrzebowanie na niego na rynku? Gdzie można go zastosować? Kto będzie jego potencjalnym ostatecznym 

odbiorcą? Jaki sektor biznesu? Należy również wskazać, jakie korzyści odniesie rynek z zastosowanego rozwiązania. 

Jaki problem użytkownika końcowego, rozwiąże przedmiot komercjalizacji? 

2.8. Czy nawiązana jest współpraca z sektorem biznesu w zakresie wykorzystania 

przedmiotowego dobra intelektualnego? 

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

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

Należy określić, czy Twórca (ew. wraz z Zespołem), mają nawiązaną współpracę z sektorem przemysłu oraz w skrócie 

scharakteryzować jej przebieg. 



 

2.9. Ochrona własności intelektualnej – potencjał:  .......................................................................  

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

Należy wskazać, czy zgłaszany przedmiot komercjalizacji (według własnej wiedzy) posiada potencjał do objęcia go 

ewentualną ochroną patentową. 

2.10. Dotychczasowe i planowane publikacje na temat zgłaszanego dobra intelektualnego. 

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

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

2.11. Czy Twórca wraz z ew. Zespołem są zainteresowani przejęciem praw do dobra 

intelektualnego w celu komercjalizacji w trybie art. 86 e ust. 2 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)?** 

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

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu uzyskania ochrony 

patentowej. 

Oświadczam, że znana jest mi treść "Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej 

oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie” 

i zgadzam się na jego stosowanie. 

Potwierdzam prawdziwość podanych powyżej informacji. 

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

Miejsce, data 

1.  .....................................................  

podpis twórcy 

2.  .....................................................  

podpis twórcy 

3.  .....................................................  

podpis twórcy 

4.  .....................................................  

podpis twórcy 

5.  .....................................................  

podpis twórcy

 

* Wypełnia osoba przyjmująca 

** Wypełniają pracownicy ZUT 



 

Załącznik nr 8 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji 

 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

 ........................................  
(miejscowość, data) 

Oświadczenie 

W związku ze zgłoszeniem projektu wynalazczego/ nowej odmiany roślin/ dobra intelektualnego* 

pt. ........................................................  zgłoszonego w dniu  ..................................  za numerem 

ewid.  ...................................................  oświadczam/y, że jestem/jesteśmy zainteresowana/y/ 

zainteresowane/i* nabyciem tych praw, zgodnie z art. 86e ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).  

...............................................  
(imię, nazwisko, podpis Twórcy) 

...............................................  
(imię, nazwisko, podpis Twórcy) 

...............................................  
(imię, nazwisko, podpis Twórcy) 

  

 

* niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 9 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Umowa o przeniesienie praw nr … 

zawarta w Szczecinie, w dniu  ...............................  pomiędzy: 

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17,  

70-310 Szczecin, zwanym dalej „ZUT” reprezentowanym przez : 

 ........................................................  - Prorektora ds. Nauki 

 ........................................................  Kwestora 

a 

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

imię, nazwisko, PESEL 

legitymującym się dowodem osobistym  .........................................................  

seria i numer dowodu osobistego 

zamieszkałym  .....................................................................................................................................  

adres zamieszkania  

(powyższa część do powielenia, w przypadku kilku Twórców) 

zwanym/i dalej „Twórcą/Twórcami”, 

Preambuła 

Zważywszy, że ZUT jest prawnym właścicielem dobra intelektualnego, będącego przedmiotem 

umowy, a Twórca/ Twórcy zainteresowany/ -ni jest/ są przejęciem prawa do tego dobra 

intelektualnego, zgodnie z artykułem 86e ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 1842, z późn. zm.) Strony zawierają następującą umowę: 

§ par. 1. 

1. ZUT jest prawnym właścicielem projektu wynalazczego/nowej odmiany roślin/  ...................... *, 

który/a/y stanowi wynik badań naukowych/prac rozwojowych*, zgłoszonym w ZUT 

w DWiOP/RCIiTT*, dnia  .................  za numerem ewidencyjnym  ..............  pt.  ..........................   

 ........................................................  (zwanym dalej „dobrem intelektualnym”). Zgłoszenie 

składa się z  .....................................  

2. Twórca/Twórcy oświadcza/ją, że dobro intelektualne, powstało w ramach wykonywania przez 

Twórcę/Twórców obowiązków ze stosunku pracy w ZUT. 



 

3. ZUT, z dniem zawarcia niniejszej umowy, przenosi na Twórcę/Twórców prawo do dobra 

intelektualnego, o którym mowa w ust.1, łącznie z informacjami, utworami, własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi 

do komercjalizacji dobra.* Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu dotyczy 

następujących pól eksploatacji:  ...................................................................................................  

4. Twórca/Twórcy oświadczają, że utwory, nośniki, informacje, o których mowa w ust.3, zostały 

mu/im* wydane wraz z zawarciem niniejszej umowy*. 

5. Wynagrodzenie przysługujące ZUT za przeniesienie prawa do dobra intelektualnego łącznie 

z informacjami, utworami, własnością nośników, na których utwory te utrwalono 

i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi do komercjalizacji dobra* wynosi 5% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku 

poprzedzającym rok zawarcia umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, tj.  .....................  złotych (słownie:  .....................................................................  

złotych). 

6. Twórca/-y uiszczą wynagrodzenie, o którym mowa w ust.5, przelewem na rachunek bankowy 

ZUT nr ...............................................................  w Banku  ...............................  w terminie 14 dni 

od daty wystawienia faktury. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych 

na rachunek bankowy ZUT. 

§ par. 2. 

1. W przypadku komercjalizacji dobra intelektualnego przez Twórcę/Twórców, zobowiązuje/ją się 

on/oni* do uiszczania na rzecz ZUT opłaty w wysokości 25% wartości środków uzyskanych 

z komercjalizacji, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, 

które zostały poniesione przez Twórcę/Twórców. Przez koszty związane z komercjalizacją 

rozumie się koszty określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Twórca/Twórcy zobowiązuje/zobowiązują się powiadomić ZUT o fakcie uzyskania pierwszych 

korzyści z tytułu komercjalizacji w ciągu 14 dni od ich uzyskania.  

3. Opłata, o której mowa w ust.1 będzie wypłacana po upływie każdego roku obliczeniowego 

na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni od jej wystawienia. Za rok obliczeniowy uważa 

się następujące po sobie 12 miesięcy od uzyskania pierwszych korzyści.  

4. Twórca/Twórcy zobowiązują się do przedstawiania ZUT na piśmie wysokości uzyskanych 

z komercjalizacji środków za każdy kolejny rok obliczeniowy, w terminie 2-ch miesięcy 

od zakończenia roku obliczeniowego. ZUT w terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia wystawi 

Twórcy/Twórcom notę księgową. 



 

5. Twórca/Twórcy uiści/uiszczą wynagrodzenie z tytułu komercjalizacji przelewem na rachunek 

bankowy ZUT wskazany w § par. 1 ust.6. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy ZUT. 

6. Twórca/Twórcy zobowiązują się do prowadzenia i udostępnienia, na żądanie ZUT lub osobom 

przez niego wskazanym, dokumentacji dotyczącej przychodów z tytułu komercjalizacji oraz 

ewidencji kosztów związanych bezpośrednio z komercjalizacją, o których mowa w § par. 2 ust. 1.  

§ par. 3. 

Wszelkie zawiadomienia wynikające z postanowień Umowy, Strony zobowiązane są przesłać 

listem poleconym na następujące adresy korespondencyjne oraz drogą elektroniczną na 

wskazany adres poczty elektronicznej: 

po stronie Twórcy/Twórców:  .......................................................................  

po stronie ZUT:  .............................................................................................  

§ par. 4. 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkich niezbędnych starań, aby ewentualne spory 

związane z realizacją Umowy rozstrzygane były na drodze polubownej. W przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spór będzie rozstrzygany przez sąd 

powszechny. 

2. Do postanowień Umowy oraz ich interpretacji stosuje się prawo polskie. 

3. Umowa została sporządzona w  ..  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Twórcy/-ów 

i jednym dla ZUT. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 W imieniu Twórcy/ Twórców  W imieniu ZUT 

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

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

 

* niepotrzebne odpowiednio skreślić 
  



 

Załącznik nr 10 

do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Umowa o poufności  

zawarta w dniu  ..............................  r., pomiędzy: 

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (zwanym dalej ZUT), 

z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, reprezentowanym przez: 

 .................................................................  - Rektor, 

a  ................................................................................................................................................... , 

(pełna nazwa) 

zwany dalej: „Firmą”, z siedzibą przy (pełen adres), KRS nr  ................................................ ,  

NIP ........................................................... , REGON ...............................................................  

reprezentowaną/ym przez: 

1. (imię i nazwisko) – (funkcja) 

2. (imię i nazwisko) – (funkcja) 

3. (imię i nazwisko) – (funkcja) 

lub (gdy stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) 

 ...........................................................................  (imię i nazwisko), zamieszkałą/y w  ......................  

 ........................................................................... , PESEL .................................................................... , 

lub (gdy stroną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

 ...........................................................................  (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym w  ................... 

 ........................................................................... , PESEL .......................... NIP .................................... , 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  ...............................  ......................................... , 

na podstawie wpisu do ewidencji CEIDG. 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 



 

Zważywszy, że Strony są w posiadaniu informacji, które uważają za poufne w szczególności 

informacji technicznych, technologicznych oraz/lub handlowych dotyczących realizowanych 

działań, zapewniają się nawzajem, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 

umożliwienia Stronom oceny możliwości nawiązania współpracy badawczej pomiędzy nimi, 

prowadzenia negocjacji, wystawiania zapytań ofertowych, odpowiedzi na nie, i mogą dotyczyć 

m.in. innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dotyczących różnych gałęzi 

przemysłu. 

Uwzględniając zapewnienia Preambuły, Strony postanawiają, co następuje: 

§ par. 1. 

Informacje Chronione 

1. „Informacje Chronione” oznaczają wszelkie informacje oraz przedmioty ujawnione Stronom 

w związku z realizacją Celu  ....................................................................................... , które: 

a. w przypadku ich ujawnienia w formie pisemnej, materialnej lub elektronicznej, 

są odpowiednio oznaczone jako chronione, bądź 

b. w przypadku ujawnienia w formie przekazu wizualnego, ustnego lub innego przekazu 

o charakterze niematerialnym, są w chwili ich ujawnienia wyraźnie zidentyfikowane jako 

chronione, a następnie, nie później, niż w ciągu 30 dni, utrwalone pisemnie, oznaczone jako 

chronione i przekazane Stronom. 

2. Informacje Chronione Stron uzyskane od strony trzeciej w związku z Celem umowy podlegają 

warunkom niniejszej Umowy.  

3. Fakt zawarcia oraz treść niniejszej Umowy uważane są za Informacje Chronione. 

4. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wszystkie materiały i informacje dotyczące realizowanych 

prac badawczych w ZUT, a także wszelkie informacje finansowe przekazane podczas spotkania 

stanowią Informacje Chronione w rozumieniu niniejszej Umowy i wyłączną własność ZUT, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem zarządzania prawami własności 

intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie. 

§ par. 2. 

Ograniczenia dotyczące Informacji Chronionych 

1. Informacje Chronione: 

a) mogą być wykorzystywane przez Strony wyłącznie do realizacji Celu, 



 

b) nie będą ujawniane jakiejkolwiek stronie trzeciej i mogą zostać udostępnione wyłącznie tym 

osobom personelu Stron, dla których znajomość Informacji Chronionych jest niezbędna 

do realizacji Celu, oraz które zobowiązały się na piśmie chronić takie informacje w sposób 

zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy 

c) będą chronione przed ujawnieniem oraz wykorzystaniem niezgodnie z Celem w taki sam 

sposób, w jaki Strony chronią własne informacje, przy czym z nie mniejszą starannością niż 

ogólnie wymagana w takich sytuacjach. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie 

przez Przystępującego do rozmów Informacji Chronionych w celu innym niż wyraźnie 

określony w niniejszej Umowie.  

§ par. 3. 

Czas obowiązywania Umowy 

Niniejsza Umowa wygasa automatycznie po upływie  .................  lat od daty jej zawarcia.  

§ par. 4. 

Zniszczenie/Zwrot Informacji Chronionych. 

W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy, jak również na każde żądanie Stron, 

Strony niezwłocznie zniszczą wszelkie Informacje Chronione będące w swoim posiadaniu włączając 

również wszelkie dokumenty stworzone przez rozmów drugą Stronę, a zawierające bezpośrednio 

lub pośrednio Informacje Chronione. W każdym czasie, jednakże przed dokonaniem zniszczenia, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony po otrzymaniu pisemnej notyfikacji w tym 

zakresie, zobowiązane są zwrócić drugiej Stronie jej Informacje Chronione. Na pisemne żądanie 

jednej Strony, druga Strona zobowiązana jest złożyć w formie pisemnej oświadczenie 

o zniszczeniu/zwrocie Informacji Chronionych.  

§ par. 5. 

Wyłączenia 

Informacje Chronione nie będą obejmować informacji, wobec których Strony mogą wykazać, że są: 

a) w momencie podpisania niniejszej Umowy lub staną się po jej podpisaniu, w sposób 

niezawiniony przez Strony, powszechnie znane, 

b) w sposób zgodny z prawem oraz bez żadnych zastrzeżeń co do poufności posiadane przez 

Strony oraz utrwalone pisemnie przed datą ich otrzymania zgodnie z niniejszą Umową, 

c) samodzielnie stworzone przez Strony, 

d) ujawnione Stronom, zgodnie z prawem oraz bez żadnych zastrzeżeń co do poufności, przez 

osobę trzecią, która nie narusza tym postanowień niniejszej Umowy w zakresie ochrony tychże 

informacji. 



 

§ par. 6. 

Ochrona Informacji w Postępowaniu Administracyjnym i Sądowym 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie Informacji Chronionych, których obowiązek 

ujawnienia nakładają na strony obowiązujące przepisy prawa lub do ujawnienia których mogą 

zostać zobowiązane orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną wydaną na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem, że o ile przepisy prawa pozwalają na to, 

niezwłocznie zawiadomią drugą Stronę, oraz wykorzystywać będą stosowne środki prawne 

zapobiegające wyjawieniu, oraz prowadzące do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji 

Chronionych.  

§ par. 7. 

Przedstawiciele stron 

Osobami kontaktowymi w ramach niniejszej Umowy są: 

a. ze strony ZUT:  .................................................................  

b. z drugiej strony :  .............................................................  

§ par. 8. 

Licencje 

Informacje Chronione pomimo ujawnienia pozostają własnością Stron. O ile nie jest to wyraźnie 

określone inaczej w niniejszej Umowie, Strony nie otrzymują jakiejkolwiek licencji obciążającej 

jakiekolwiek prawa własności intelektualnej drugiej Strony. Niniejsza Umowa nie stanowi 

zobowiązania dla żadnej ze Stron do zawarcia jakiejkolwiek innej umowy, z zastrzeżeniem § par. 9, 

wystawienia jakiegokolwiek zamówienia czy też zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez 

drugą Stronę w związku z realizacją niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie tworzy również 

zobowiązania Stron do ujawnienia jakichkolwiek informacji. 

§ par. 9. 

Odrębna klauzula poufności 

Strony zobowiązują się podpisać odrębną klauzulę poufności w przypadku zawarcia umowy 

o realizację projektu badawczego, rozpoczęcia prac przygotowawczych bądź wdrożeniowych. 

§ par. 10. 

Zakaz Cesji 

Strony wyłączają możliwość przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy. 



 

§ par. 11. 

Postanowienia ogólne 

1. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, 

Strony wspólnie dołożą wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie, którego skutek prawny 

będzie możliwie blisko odzwierciedlał zgodny zamiar Stron z chwili zawarcia Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Szczecinie*.  

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

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

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

 (podpisy) (podpisy)

 

* wykreślić wyrazy :„w Szczecinie” gdy stroną umowy nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą 
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