
UNIWERSYTET  
MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W TORUNIU 
UCHWAŁA Nr 49 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

 
zmieniająca uchwałę nr 11 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r. Regulamin 
ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów 
Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Na podstawie art. 86c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) 
 

u c h w a l a   się, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale nr 11 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r. Regulamin ochrony, nabywania  
i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W § 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) "spółka spin-off"- spółka handlowa, której wspólnikiem lub akcjonariuszem może 
być co najmniej jeden pracownik UMK, zawiązana w celu komercjalizacji 
chronionych dóbr intelektualnych oraz projektów racjonalizatorskich, do których 
prawa posiada UMK, powiązana (w szczególności organizacyjnie, formalnoprawnie 
lub finansowo) z UMK lub z jego spółką celową. Szczegółowe zasady tworzenia 
spółek spin-off określa odrębny regulamin;” 

2. W § 3 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 
„16) „CTT” - Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o.; spółka celowa, w której 

UMK posiada 100% udziałów, powołana w szczególności do obejmowania udziałów 
w spółkach kapitałowych lub tworzenia spółek kapitałowych, które powstają w celu 
wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na 
uczelni;” 

3. W § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Z chwilą stworzenia pracowniczego dobra intelektualnego twórca ma obowiązek 

współdziałać z UMK lub CTT w zakresie jego wykorzystania, w szczególności: w 
celu uzyskania jego ochrony, zgody UMK lub CTT na podejmowanie wszelkich 
działań zmierzających do wykorzystywania poza UMK, zwłaszcza zmierzających do 
komercjalizacji rezultatów twórczych oraz podjęcia czynności zmierzających do 



 2  

zgłoszenia dobra do objęcia prawem wyłącznym. Obowiązek współdziałania obejmuje 
w szczególności przekazanie potrzebnych informacji i dokumentacji.” 

4. W § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Dokonać zgłoszenia o udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 

może wyłącznie UMK, chyba że umowa z twórcą stanowi inaczej. Decyzja co do 
wyboru przemysłowego lub innego komercyjnego wykorzystania stworzonych dóbr 
intelektualnych, o których mowa w paragrafie niniejszym, należy do CTT w ramach 
umowy zawartej z UMK.” 

5. W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zakres praw do danego projektu racjonalizatorskiego oraz informacji stanowiących 

know-how określa umowa między twórcą a UMK. Decyzja co do wyboru 
przemysłowego lub innego komercyjnego wykorzystania stworzonych dóbr 
intelektualnych, o których mowa w paragrafie niniejszym, należy do CTT w ramach 
umowy zawartej z UMK.” 

6. W § 11 ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 
„1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz 

transferu wyników prac naukowych do gospodarki, chroniąc prawa i interesy twórców 
oraz własne, UMK może działając poprzez CTT, w zakresie praw przysługujących mu 
na podstawie Regulaminu lub odrębnych umów, przenosić prawa majątkowe do dóbr 
intelektualnych na osoby trzecie bądź upoważniać te do korzystania z nich w drodze 
udzielenia licencji. W przypadku, gdy UMK uzyskuje przychód z korzystania z 
pracowniczych dóbr intelektualnych objętych regulaminem, twórcy służy prawo do 
wynagrodzenia na zasadach określonych w § 12 regulaminu, chyba że w umowie z 
twórcą postanowiono inaczej. 

2. UMK wspiera działania CTT podejmowane w celu komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych.  Realizacja tego obowiązku może także następować 
poprzez udział CTT w tworzeniu spółek zależnych zakładanych w celu komercyjnego 
wykorzystania chronionych dóbr intelektualnych, know-how oraz projektów 
racjonalizatorskich, w szczególności spółek zależnych typu spin-off. Tworzenie spółek 
spin-off odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.” 

7. W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Część przychodów z komercjalizacji dobra intelektualnego przypadająca na rzecz 

UMK dzieli się w następujący sposób: 
a) 80% przekazywane jest jednostce, w której zatrudniony jest twórca (lub 

proporcjonalnie na rzecz jednostek, w których zatrudnieni są współtwórcy). 10% 
sumy jednostka przeznacza na rozwój celów badawczych twórcy; 20% tej sumy 
przeznacza się na koszty uzyskania i utrzymania ochrony praw własności 
intelektualnej, 

b) 20% stanowi środki pozostające w dyspozycji rektora, których połowa może być 
przeznaczona wyłącznie na rzecz dalszego wspierania przedsiębiorczości i 
innowacyjności na UMK;.” 

8. W § 12 skreśla się ust. 6. 
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9. W § 12 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
„11. Wynagrodzenie jest wypłacane w częściach, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po 

upływie każdego roku, w którym uzyskano korzyści związane z wprowadzeniem 
komercjalizowanego dobra intelektualnego do obrotu. Wielkość poszczególnych 
wypłat zostanie ustalona w umowie dotyczącej komercjalizacji danego dobra 
intelektualnego.” 

10. W § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W skład Komisji wchodzą: 

1. prorektor właściwy ds. badań naukowych - jako Przewodniczący, 
2. Dyrektor AIP, 
3. rzecznik patentowy UMK, 
4. cztery osoby legitymujące się wiedzą i umiejętnościami w zakresie objętym 

postanowieniami niniejszego regulaminu, wyznaczone przez rektora.”. 
 

§ 2 
 
Rektor wyda w formie obwieszczenia jednolity tekst Regulaminu ochrony, nabywania i 
korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
 
 
                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

R e k t o r 
 


