Uchwała Nr 183/15
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji
W celu właściwej ochrony dóbr intelektualnych w Politechnice Świętokrzyskiej,
zabezpieczenia jej interesów oraz interesów twórców, Senat Politechniki Świętokrzyskiej,
działając na podstawie art. 86c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 19 pkt 1 Statutu Politechniki
Świętokrzyskiej:
§ 1. Uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały, zwany dalej Regulaminem.
§ 2. Do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, jak również
do umów dotyczących praw do tych wyników, zawartych przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej.
W szczególności Rektor określi:
1) wzory decyzji w sprawie komercjalizacji dóbr intelektualnych (pozytywną i
negatywną);
2) wzór oferty przeniesienia na pracownika (-ów) praw do dobra intelektualnego,
którego Politechnika Świętokrzyska nie zamierza komercjalizować;
3) wzory umów o przeniesienie na pracownika (-ów) praw do dobra
intelektualnego,

którego

Politechnika

Świętokrzyska

nie

komercjalizować;
4) wzór potwierdzenia przedłożenia w OOWI dokumentacji projektu;
5) wzory kart zgłoszenia dóbr intelektualnych (karta zgłoszenia nr 1 i 2).

zamierza

§ 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.
§ 5. Regulamin ma zastosowanie do dóbr intelektualnych zgłoszonych w Politechnice
Świętokrzyskiej po dniu 1 maja 2015 r. Do dóbr intelektualnych zgłoszonych przed tą datą
stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 6. Do czasu wejścia Regulaminu w życie Kierownicy jednostek organizacyjnych
Politechniki Świętokrzyskiej zapoznają pracowników, studentów, doktorantów, słuchaczy
studiów podyplomowych oraz stażystów z treścią Regulaminu.
§ 7. Z dniem wejścia uchwały w życie tracą moc:
1) Regulamin ochrony i korzystania z dóbr intelektualnych w Politechnice
Świętokrzyskiej, oraz
2) Regulamin komercjalizacji dóbr intelektualnych stanowiących własność
Politechniki Świętokrzyskiej,
będące załącznikami do uchwały nr 160/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Świętokrzyskiej regulaminów
zarządzania własnością intelektualną.
§ 8. Do końca pierwszego kwartału 2016 r., Senacka Komisja Innowacji i Współpracy
z Przemysłem we współpracy z Centrum Dydaktyczno – Badawczym Ochrony Własności
Intelektualnej dokona analizy funkcjonowania Regulaminu i przedstawi jej wyniki Senatowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c.

