Uchwała nr 26/2017
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2017 r.
o zmianie „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad
komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
stanowiącego załącznik do Uchwały nr 202/2015
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 marca 2015 r.
§ 1.
Na podstawie art. 86 c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w „Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” stanowiącym załącznik do Uchwały
nr 202/2015 Senatu UAM z dnia 23 marca 2015 r., wprowadza następujące zmiany:
1)

W Dziale 5, Rozdziale 1, § 53 otrzymuje brzmienie:
„Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 49 ust. 1 dotyczącego rezultatów
powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy,
uniwersytet oraz pracownik będący twórcą mogą, w sposób odmienny niż stanowią
postanowienia § 53 a oraz § 55 - § 67, określić w drodze umowy prawa do tych
rezultatów lub sposób i tryb komercjalizacji tych rezultatów. W takim przypadku
postanowień § 53 a oraz § 55 - § 67 nie stosuje się.”

2)

W Dziale 5, Rozdziale 1, po § 53 dodaje się § 53 a w następującym brzmieniu :
„§ 53 a
1. W terminie do czternastu (14) dni od dnia przekazania uniwersytetowi zgłoszenia,
o którym mowa w § 49 ust. 1, dotyczącego rezultatów powstałych w ramach
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, pracownik będący twórcą może
złożyć, w formie pisemnej, oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw
do rezultatów.
2. W sytuacji, w której złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej
następuje po złożeniu zgłoszenia, o którym mowa w § 49 ust. 1, wszelkie terminy,
o których mowa w § 55 - § 67, są liczone od daty złożenia przez pracownika
będącego twórcą oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Po otrzymaniu od pracownika będącego twórcą oświadczenia, o którym mowa w ust.
1, uniwersytet oraz pracownik będący twórcą mogą, w sposób odmienny niż
stanowią postanowienia § 55 - § 67, określić w drodze umowy prawa do tych
rezultatów lub sposób i tryb komercjalizacji tych rezultatów. W takim przypadku
postanowień § 55 - § 67 nie stosuje się.”

3)

W Dziale 5, Rozdziale 1, § 54 otrzymuje brzmienie :

„Postanowienia § 53 a oraz § 55 - § 67 nie mają zastosowania do projektów
przewidujących zobowiązanie do przeniesienia praw do rezultatów na rzecz podmiotu
zewnętrznego lub osoby trzeciej wskazanej przez ten podmiot, oraz do projektów, które
określają odmienny niż w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym sposób dysponowania
rezultatami, a z pracownikiem zawarto umowę, o której mowa w § 53 albo § 53 a ust. 3.”
4)

W Dziale 5, zmienia się tytuł Rozdziału 2, który otrzymuje brzmienie :
„Decyzja o komercjalizacji albo niekomercjalizacji rezultatów co do których pracownik
będący twórcą złożył oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem praw”.

5)

W Dziale 5, Rozdziale 2, § 55 otrzymuje brzmienie :
„Kierownik jednostki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 49 ust. 1 dotyczącego rezultatów powstałych
w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy oraz
oświadczenia pracownika będącego twórcą, o którym mowa w § 53 a ust. 1, przekazuje
rzecznikowi patentowemu kopię zgłoszenia oraz oświadczenia, o ile pracownik
zaproponował w zgłoszeniu podjęcie procedury ochronnej, lub może je przekazać
z własnej inicjatywy.”

6)

W Dziale 5, Rozdziale 2, § 56 otrzymuje brzmienie :
„W terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 49 ust. 1
dotyczącego rezultatów powstałych w ramach wykonywania przez pracownika
obowiązków ze stosunku pracy oraz oświadczenia pracownika będącego twórcą,
o którym mowa w § 53 a ust. 1, kierownik jednostki przekazuje komisji zgłoszenie oraz
oświadczenie, wraz z własną opinią w sprawie środków finansowych na
komercjalizację.”

7)

W Dziale 5, Rozdziale 2, § 57 otrzymuje brzmienie :
„W terminie 14 dni od daty otrzymania kopi zgłoszenia oraz oświadczenia od kierownika
jednostki, rzecznik patentowy przekazuje komisji wstępną opinię w sprawie możliwości
objęcia zgłoszonych rezultatów postępowaniem ochronnym.”

8)

W Dziale 5, Rozdziale 2, § 58 otrzymuje brzmienie :
„Komisja niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 56, podejmuje
wszelkie działania niezbędne do wydania opinii w przedmiocie komercjalizacji albo
niekomercjalizacji zgłoszonych rezultatów.”

9)

W Dziale 5, Rozdziale 2, § 59 otrzymuje brzmienie :
„Komisja wydaje opinię w sprawie komercjalizacji lub niekomercjalizacji rezultatów
powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy
w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia rezultatów przez
kierownika jednostki zgodnie z § 49 ust. 1 oraz oświadczenia, o którym mowa w § 53 a
ust. 1 i przekazuje ją rektorowi.”

10) W Dziale 5, Rozdziale 2, § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie „
„1. Decyzję w sprawie komercjalizacji albo niekomercjalizacji rezultatów powstałych
w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy podejmuje
rektor lub upoważniona przez niego osoba, w terminie do 3 (trzech) miesięcy od daty
zgłoszenia rezultatów kierownikowi jednostki, zgodnie z § 49 ust. 1 i otrzymania
oświadczenia pracownika będącego twórcą, o którym mowa w § 53 a ust. 1.”

11) W Dziale 5 po Rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w następującym brzmieniu:
„Rozdział 2 a
Decyzja o komercjalizacji albo niekomercjalizacji rezultatów, co do których pracownik
będący ich twórcą nie złożył oświadczenia o zainteresowaniu nabyciem praw
§ 61 a
Do zgłoszeń rezultatów, o których mowa w § 49 ust. 1, co do których pracownik będący
ich twórcą nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 53 a ust. 1, postanowienia § 55 § 61 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się terminów wskazanych
w tych zapisach.”
12) W Dziale 5, zmienia się tytuł Rozdziału 3, który otrzymuje brzmienie :
„Tryb postępowania w przypadku podjęcia decyzji o niekomercjalizacji rezultatów
powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy,
co do których pracownik będący ich twórcą złożył oświadczenie o zainteresowaniu
nabyciem praw”
13) W Dziale 5, Rozdziale 3, § 64 otrzymuje brzmienie :
„Wynagrodzenie uniwersytetu z tytułu przeniesienia praw nie może być wyższe niż 5 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku
poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
obowiązującego na dzień zawarcia umowy o przeniesienie praw.”
14) W Dziale 7, Rozdziale 2, § 78 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W celu prowadzenia komercjalizacji pośredniej uniwersytet może utworzyć,
współtworzyć lub przystąpić do już istniejących spółek celowych.”
15) W Dziale 7, Rozdziale 3, uchyla się § 82.
16) W Dziale 7, Rozdziale 3, § 83 otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek komisji, rektor występuje do senatu uniwersytetu o zgodę na dokonanie
czynności prawnej w zakresie rozporządzenia rezultatami lub prawami ochronnymi
na nie, w sytuacjach określonych w statucie uniwersytetu lub powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.”
17) W Dziale 9, § 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku. W celu rozpoznania bieżących
spraw wymagających jej opinii, Przewodniczący komisji może wskazać termin zebrania
komisji przy uwzględnieniu stanu spraw przekazanych komisji.”
§ 2.
Senat UAM w drodze obwieszczenia ogłosi teks jednolity „Regulaminu zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad
komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. 1 i 3
Statutu UAM.
Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

