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Uchwała nr 64/2017  

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

z dnia 29 marca 2017 r.  

  

w sprawie: zmiany uchwały nr 242/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu. 

   

  

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

wyższym (t.j.: Dz.U.2016.1842 ze zm.) oraz  §27 ust. 1 pkt 31 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:  

  

§1  

 

W Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 242/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W celu komercjalizacji rezultatów Uczelnia może w szczególności: 

a) prowadzić akademicki inkubator przedsiębiorczości; 

b) prowadzić centrum transferu technologii; 

c) utworzyć jedną albo więcej niż jedną spółkę celową lub współtworzyć spółkę celową; 

d) przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię; 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i postanowieniach Regulaminu.” 

2. §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rezultaty opracowane na Uczelni podlegają komercjalizacji pośredniej poprzez 

utworzenie jednej albo więcej niż jednej jednoosobowej spółki kapitałowej – spółki 

celowej, o której mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym.”  

3. §16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownicy zobowiązani są do przekazywania informacji o uzyskanych rezultatach  

w formie pisemnej do Centrum.” 

4. w §16 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„Pracownik może w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia rezultatu złożyć w Centrum  

w formie pisemnej oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do 

rezultatu.” 

5. §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu 

przeniesieniem na niego praw do rezultatu Uczelnia w terminie trzech miesięcy od dnia 

złożenia takiego oświadczenia przez pracownika podejmuje decyzję w sprawie 
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komercjalizacji rezultatu. W przypadku nie złożenia przedmiotowego oświadczenia przez 

pracownika Uczelnia może podjąć decyzję w sprawie komercjalizacji rezultatu w każdym 

czasie.” 

6. §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Decyzje w sprawie rozpoczęcia procesu komercjalizacji lub zaniechania komercjalizacji 

rezultatów podejmuje Rada w formie uchwały na podstawie pisemnej opinii  

o komercjalizacji sporządzonej przez Dyrektora Centrum. Oświadczenie pracownika  

o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do rezultatu nie wiąże Uczelni przy 

podejmowaniu decyzji w sprawie komercjalizacji rezultatu.” 

7. §17 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku podjęcia decyzji o komercjalizacji rezultatu w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 zdanie pierwsze, Centrum jest zobowiązane pisemnie powiadomić o tym fakcie 

pracownika.” 

8. §17 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku podjęcia przez Radę decyzji o niekomercjalizacji rezultatu przez Uczelnię 

albo po bezskutecznym upływie 3-miesięcznego terminu w przypadku, o którym mowa  

w ust. 1 zdanie pierwsze, Uczelnia jest zobowiązana w terminie 30 dni za pośrednictwem 

Centrum złożyć pracownikowi ofertę zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy  

o przeniesienie praw do rezultatu, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi 

do komercjalizacji rezultatu. Wynagrodzenie przysługujące Uczelni za przeniesienie 

praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę  

w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego.” 

9. w §17 uchyla się ust. 21. 

10. w §18 uchyla się ust. 8. 

11. w §18 uchyla się ust. 10. 

 

§2   

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Senat upoważnia Rektora do ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zarządzania 

prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 242/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 lutego 

2015 r., uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 

 

 

  

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 


