
 
Zarządzenie nr 26/2016 

Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej 
im. H. Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 16 maja 2016 r. 

 
w sprawie: 

 

zmiany Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych  w Instytucie Fizyki Jądrowej 
im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  wprowadzonego 
Zarządzeniem nr 2/2015 z 9 marca 2015 r. 

Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 7 oraz art. 52 i 54 ustawy . ustawy o Polskiej Akademii 
Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zmianami), §10 ust. 2 Statutu Instytutu Fizyki 
Jądrowej im.  H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, zarządzam, co następuje: 

 
§1 

Wprowadzam zmieniony uchwałą  Rady Naukowej z  dnia 16 maja 2016 r. „Regulamin 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych  
i prac rozwojowych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej IFJ PAN)” stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 
 

§2 
Zobowiązuję pracowników do zapoznania się i przestrzegania zawartych 
w Regulaminie postanowień. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
Dyrektor 

Instytutu Fizyki Jądrowej 
Im. H. Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 
 
 

Prof. dr hab. Marek Jeżabek 
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i prac rozwojowych 
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1.PRZEDMIOT REGULAMINU 
 
Niniejszy Regulamin określa zasady zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Instytucie Fizyki Jądrowej 
im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
 
2.DEFINICJE 
 
Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 
1.Dobra Niematerialne - przedmioty prawa własności intelektualnej, w szczególności: 
utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
bazy danych, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, 
topografie układów scalonych, know–how; 
2.Twórca bądź twórcy - osoba lub osoby, które stworzyły lub współtworzyły Dobro 
Niematerialne, wyniki badań naukowych, prac rozwojowych, know-how związanego 
z tymi wynikami; 
3. Regulamin - niniejszy dokument; 



4. Pracownik – osoba zatrudniona w IFJ PAN, bez względu na podstawę nawiązania 
stosunku pracy. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Pracownika, 
stosuje się odpowiednio do innych osób, w tym doktorantów, z którymi zawarto umowy, 
w wyniku których może dojść do stworzenia Dobra Niematerialnego, wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych, know-how związanego z tymi wynikami, o ile  wyraziły 
zgodę na stosowanie do nich postanowień Regulaminu; 
5.Komercjalizacja – wszelkie formy odpłatnego wykorzystania wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych powstałych w  ramach wykonywania przez pracownika 
obowiązków ze stosunku pracy i know-how związanych z tymi wynikami dla celów 
gospodarczych poprzez  sprzedaż, udzielenie licencji, wniesienie do spółki handlowej, 
obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji spółek handlowych.  
 
3. OGÓLNE ZASADY OCHRONY DÓBR  NIEMATERIALNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH IFJ PAN 
 
3.1.Stosowanie Regulaminu  
3.1.1.Postanowienia Regulaminu w zakresie nieuregulowanym odmiennie w umowie 
o pracę lub akcie nawiązania stosunku pracy na innej podstawie, wiążą pracowników IFJ 
PAN, a także mają zastosowanie do innych osób, w tym doktorantów, z którymi zawarto 
umowy, w wyniku których może dojść do stworzenia Dobra Niematerialnego, wyników 
badań naukowych, prac rozwojowych, know-how związanego z tymi wynikami, o ile 
osoby te wyraziły zgodę na stosowanie do nich postanowień Regulaminu,  przy czym 
postanowienia umowy zawartej z taką osobą mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami Regulaminu.  
3.1.2.Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania, gdy badania naukowe lub prace 
rozwojowe były prowadzone: 
1)na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, 
przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy 
(badania lub prace zlecone). 
2)z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 
wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami. 
3.1.3.Odstępstwo od zasad, wynikających z niniejszego Regulaminu, wymaga zgody 
Dyrektora. 
3.2.Obowiązki pracownicze 
3.2.1.Tworzenie Dóbr Niematerialnych, w związku z prowadzoną w ramach stosunku 
pracy działalnością naukową jest wynikiem wykonywania obowiązków pracowniczych. 
3.2.2.W zakresie dozwolonego rozpowszechniania przez pracownika IFJ PAN Dóbr 
Niematerialnych bądź informacji o nich, jest on zobowiązany podawać nazwę IFJ PAN, 
chyba że uzyska uprzednio zgodę Dyrektora na rozpowszechnianie powyższych 
informacji bez podania afiliacji. 
3.3.Obowiązek zachowania poufności na etapie prac badawczych lub naukowych oraz 
przed zgłoszeniem Dobra Niematerialnego  do ochrony prawnej. 
3.3.1.Pracownik IFJ PAN zobowiązany jest do zachowania w poufności wyników 
prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi 
wynikami, zarówno w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu, chyba, że z dalszych 
postanowień Regulaminu wynika możliwość udostępnienia określonych informacji. 
Dozwolone jest ujawnianie przebiegu ww. innym pracownikom IFJ PAN, o ile jest to 
uzasadnione potrzebami naukowymi, przy czym pracownik IFJ PAN ujawniający takie 



informacje może zażądać złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu ich 
w poufności. Brak takiego zobowiązania w formie pisemnej nie zwalnia pracownika IFJ 
PAN otrzymującego informację z obowiązku zachowania poufności wynikającego 
z niniejszego Regulaminu. 
3.3.2.Jeżeli w wyniku prowadzonych prac powstał lub może powstać wynalazek, wzór 
użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego lub know-how, zgodnie  
z kryteriami określonymi odpowiednio w ustawie Prawo własności przemysłowej lub 
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracownik IFJ PAN nie może bez 
pisemnej zgody kierownika właściwego oddziału IFJ PAN, ujawniać odpowiednich 
informacji do wiadomości publicznej. Kierownik właściwego oddziału IFJ PAN nie może 
odmówić wydania zgody w ww. zakresie bez uzasadnionych przyczyn. Uzasadnioną 
przyczyną odmowy wydania zgody przez kierownika właściwego oddziału IFJ PAN może 
być w szczególności sytuacja, w której ujawnienie odpowiednich informacji do 
wiadomości publicznej może powodować uniemożliwienie uzyskania lub utrzymania 
ochrony prawnej Dobra Niematerialnego lub ograniczenie zakresu tej ochrony, 
zwłaszcza odmowę udzielenia patentu lub ograniczenie jego zakresu. Decyzja 
kierownika właściwego oddziału IFJ PAN winna zapaść w terminie do 21 dni od daty 
złożenia mu odpowiedniego wniosku przez pracownika IFJ PAN. Brak decyzji 
kierownika właściwego oddziału IFJ PAN nie zwalnia pracownika IFJ PAN od obowiązku 
zachowania poufności. 
Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości publikowania utworów, w tym 
prac naukowych, jeżeli upublicznienie informacji ujętych w tych utworach nie będzie 
miało znaczenia dla uzyskania lub utrzymania ochrony prawnej wynalazku, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub know-how. 
3.3.3.W przypadku konieczności ujawnienia osobie trzeciej informacji, dotyczących 
prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how pracownik IFJ PAN 
zobowiązany jest uzyskać od takiej osoby pisemne oświadczenie o zachowaniu 
poufności. 
3.3.4.Pracownik IFJ PAN zobowiązany jest do przekazania IFJ PAN wszystkich 
posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których 
utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji 
wyników badań naukowych, prac rozwojowych i know–how związanego z tymi 
wynikami. 
3.4.Zasady wynagradzania twórcy/twórców zostaną każdorazowo określone w umowie 
będącej podstawą nabycia przez IFJ PAN danego Dobra Niematerialnego.   
3.5.Zasady korzystania z majątku Instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-
badawczych.  
Korzystanie z majątku IFJ PAN jest możliwe w szczególności, gdy wynika to z zadań 
statutowych IFJ PAN, dotyczy komercjalizacji praw należących do IFJ PAN, gdy IFJ PAN 
świadczy usługi naukowo badawcze, gdy jest to konieczne w ramach realizowanych 
projektów. Z majątku IFJ PAN, w szczególności mogą korzystać pracownicy, doktoranci 
oraz podmioty współpracujące. W przypadku korzystania z majątku IFJ PAN do celów 
prywatnych - konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora IFJ PAN i ustalenie zasad 
korzystania z tego majątku 
 
4.ZGŁOSZENIE IFJ PAN O WYNIKACH BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ROZWOJOWYCH 
ORAZ O KNOW-HOW ZWIĄZANEGO Z TYMI WYNIKAMI, DECYZJA O KOMERCJALIZACJI 
 



4.1.Zgłoszenie IFJ PAN o wynikach badań naukowych, prac rozwojowych oraz o know- 
how związanego z tymi wynikami. 
4.1.1.Pracownicy IFJ PAN mają obowiązek dokonania zgłoszenia wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych oraz o know–how związanego z tymi wynikami 
kierownikowi właściwego oddziału IFJ PAN niezwłocznie, lecz nie później niż 
w terminie 30 dni po ich uzyskaniu lub zakończeniu określonego etapu prac 
badawczych, pozwalającego na podjęcie decyzji o komercjalizacji . 
4.1.2.Zgłoszenie powinno zawierać  w szczególności: nazwę określającą wyniki, dane 
dot. twórcy/twórców (imię, nazwisko, dane kontaktowe, udział procentowy twórców  
w zgłaszanych wynikach, podstawę prowadzenia prac, z których powstały wyniki 
(stosunek pracy, umowa o dzieło, inne), określenie źródła finansowania prac 
prowadzących do otrzymania wyników, zwięzły opis wyników, informację czy wyniki 
zostały objęte  publikacjami lub czy są planowane publikacje w tym zakresie, podpis  
zgłaszającego.  
4.1.3.Kierownik właściwego oddziału IFJ PAN dokonuje oceny otrzymanego zgłoszenia 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni i ocenę zgłoszenia przekazuje 
Dyrektorowi, który w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia kierownikowi właściwego 
oddziału IFJ PAN podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji (art. 94 c ust. 1 ustawy 
o Polskiej Akademii Nauk). 
4.2.Decyzje w przedmiocie komercjalizacji, przeniesienie praw na twórcę 
W przypadku podjęcia decyzji o nie komercjalizacji, albo po bezskutecznym upływie 
terminu określonego w pkt 4.1.3., IFJ PAN jest zobowiązany, w terminie 30 dni, do 
złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy 
o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-
how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 
nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi – zgodnie 
z ustawą o Polskiej Akademii Nauk. 
4.3.Rejestry Dóbr Niematerialnych IFJ PAN 
4.3.1.Kierownicy właściwych oddziałów IFJ PAN prowadzą rejestry Dóbr 
Niematerialnych, w  tym zawierające  informacje o wynikach badań naukowych, prac 
rozwojowych oraz o know-how związanego z tymi wynikami, co do których IFJ PAN 
przysługują prawa. 
4.3.2.Kierownicy właściwych oddziałów IFJ PAN przekazują Dyrektorowi kopie 
informacji utrwalonych w rejestrze w poprzednim roku kalendarzowym w terminie do 
końca pierwszego kwartału danego roku. 
 
5.KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ROZWOJOWYCH, KNOW-
HOW ZWIĄZANEGO Z TYMI WYNIKAMI 
 
5.1.1.Proces komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how 
związanego z tymi wynikami koordynuje kierownik właściwego oddziału IFJ PAN. 
5.1.2.Komercjalizacja obejmuje następujące etapy: 
1)badanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how związanego 
z tymi wynikami pod kątem możliwości uzyskania i utrzymania wyłączności ochrony 
prawnej; 
2)badanie potencjału komercjalizacyjnego wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych, know-how związanego z tymi wynikami; 
3)znalezienie inwestora zainteresowanego wykorzystaniem wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych, know-how związanego z tymi wynikami; 



4)ustalenie formy, warunków komercjalizacji, w szczególności poprzez negocjacje 
i zawarcie odpowiednich umów; 
5)wykonanie umów zawartych w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych, 
prac rozwojowych, know-how związanego z tymi wynikami. 
5.1.3.Na wszystkich etapach komercjalizacji twórca, kierownicy właściwych oddziałów 
IFJ PAN,  inni pracownicy IFJ PAN posiadający informacje związane z wynikami badań 
naukowych, prac rozwojowych, know-how, zobowiązani są do współdziałania w celu 
optymalizacji przebiegu komercjalizacji, w szczególności zobowiązani są udzielać 
informacji oraz dostarczać dokumenty potrzebne w procesie komercjalizacji w celu 
oszacowania potencjału komercjalizacyjnego, powstrzymania się od prowadzenia 
jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników. 
5.1.4.W przypadku pozytywnej oceny, dotyczącej potencjału komercjalizacyjnego 
wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how związanego z tymi wynikami 
oraz znalezieniu inwestora zainteresowanego wykorzystaniem wyników, know-how 
związanego z tymi wynikami, osoba wyznaczona przez kierownika właściwego oddziału 
IFJ PAN sporządza raport, obejmujący wyniki badania wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych, know-how związanego z tymi wynikami pod kątem możliwości uzyskania 
i utrzymania wyłączności ochrony prawnej oraz potencjału komercjalizacyjnego, który 
stanowi podstawę do rekomendacji dla Dyrektora. Dyrektor lub osoba przez niego 
wskazana podejmuje decyzję w przedmiocie celowości lub niecelowości komercjalizacji 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu. Sposób komercjalizacji określany jest 
przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego oddziału IFJ PAN i/lub 
innych osób mających w tym zakresie wiedzę. Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, 
może dokonać zmiany sposobu komercjalizacji  lub podjąć decyzję o zaniechaniu 
komercjalizacji.  
5.1.5.Wszelkie spory w przedmiocie komercjalizacji rozstrzygane są przez Dyrektora,  
z poszanowaniem interesów twórcy i IFJ PAN. 
5.1.6.Twórca wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how związanego 
z tymi wynikami nie może bez pisemnej zgody Dyrektora podejmować żadnych 
zobowiązań wobec osób trzecich w zakresie ich komercjalizacji. Twórca wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych, know-how zobowiązany jest do współdziałania z IFJ 
PAN, aby umożliwić maksymalnie efektywną ich komercjalizację. 
5.1.7.Wszystkie osoby, uczestniczące w procesie komercjalizacji, zobowiązane są do 
zachowania w poufności jego przebiegu oraz informacji uzyskanych w związku 
z komercjalizacją, chyba że uprzednio uzyskają pisemną zgodę Dyrektora na ujawnienie 
określonych informacji. W trakcie komercjalizacji nie mogą być ujawnianie informacje, 
które mogłyby wykluczyć lub ograniczyć zakres komercjalizacji.  
5.2.Podział przychodów z tytułu komercjalizacji 
5.2.1.Podział przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami następuje według zasad 
określonych zgodnie z ustawą o Polskiej Akademii Nauk oraz umową zawartą pomiędzy 
IFJ PAN a twórcą. 
5.2.2.Wypłata kwoty przewidzianej dla kilku twórców będących pracownikami IFJ PAN 
dokonywana jest na podstawie oświadczenia o wysokości wkładów twórczych każdego  
z twórców. W przypadku sporu współtwórców, co do zakresu wkładów twórczych, nie 
wypłaca się kwoty przeznaczonej dla tych współtwórców do czasu uzgodnienia przez 
nich zasad podziału lub uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia sądu ustalającego 
wysokość wkładu twórczego poszczególnych współtwórców. 
 



6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
6.1.Niniejszy Regulamin został oparty wszczególności na przepisach: 
1)ustawy z 25.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 
2)ustawy z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej; 
3)ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
4)ustawy z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych; 
6.2.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 
Dyrektor. 
6.3.Regulamin został zmieniony przez Radę Naukową IFJ w dniu 16 maja 2016 r. 
i obowiązuje w zmienionym brzmieniu od dnia uchwalenia.  
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