
 
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 

przemysłowej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zasad 
korzystania z infrastruktury badawczej 

 
I. 

Postanowienia ogólne Regulaminu 
 

§ 1 
1. Regulamin określa prawa i obowiązki Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, pracowników oraz doktorantów w 
zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności 
przemysłowej, zasady wynagradzania Twórców, zasady i procedury komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz zasady korzystania z majątku i infrastruktury 
badawczej, wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług w zakresie 
działalności naukowej.  

2. Regulamin stosuje się do pracowników Instytutu, których zakres obowiązków, w całości lub w 
części, polega na świadczeniu pracy o charakterze intelektualnym, a także do pracowników 
Instytutu tworzących dzieła intelektualne poza zakresem obowiązków pracowniczych oraz 
innych osób niebędących pracownikami Instytutu, jeżeli wynika to z umów zawartych między 
nimi a Instytutem, a także do pracowników korzystających z Infrastruktury Badawczej w 
związku z wykonywaniem swoich obowiązków ze stosunku pracy. Postanowienia Regulaminu 
stosuje się także do doktorantów, przygotowujących rozprawę w trybie eksternistycznym.  

3. Regulamin spełnia obowiązek w zakresie wdrożenia i uszczegółowienia Rekomendacji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zasad korzystania z infrastruktury badawczej oraz 
transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

 
§ 2 

Definicje 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1. Baza Infrastruktury Badawczej – rejestr Infrastruktury Badawczej stanowiącej własność lub 
będącej w posiadaniu Instytutu, 

2. Dyrektor – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego 
Instytutu Badawczego, 

3. Informacje Poufne – wszelkie nieujawnione do publicznej wiadomości, informacje dotyczące 
w szczególności Własności intelektualnej, obecnych lub przyszłych produktów, projektów, 
możliwości biznesowych, technologii, klientów, pracowników, źródeł produktów, umów, 
badań i rozwoju, procesów produkcyjnych i planów, danych marketingowych i finansowych, 

4. Infrastruktura Badawcza - duża infrastruktura badawcza, na którą składa się wszelka aparatura 
lub zespoły aparatury tworzące funkcjonalną całość (w tym oprogramowanie) wraz z 
pomieszczeniami lub zespołami pomieszczeń, do których są przypisane, służące lub mogące 
służyć do prowadzenia projektów badawczych, badań naukowych lub prac rozwojowych, 
będące w posiadaniu lub stanowiące własność Instytutu. Jest to infrastruktura badawcza 
nabyta lub wytworzona przez Instytut we własnym zakresie o wartości przekraczającej:  
a) 150 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i 
przyrodniczych oraz w grupie nauk inżynieryjno-technicznych. Wartość początkowa środka 
trwałego decyduje czy daną infrastrukturę można zaliczyć do dużej infrastruktury 
badawczej. Dokument na podstawie, którego wprowadzono infrastrukturę badawczą do 
ewidencji środków trwałych Instytutu, decyduje czy dużą infrastrukturę badawczą 
klasyfikuje się jako pojedynczy aparat, zestaw aparatów czy aparaturę z niezbędną 
infrastruktur, 



5. Instytut - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 
Badawczy, 

6. Know-how – informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, w szczególności dotyczące 
koncepcji, rozwiązań technologicznych, wyników badań lub prac naukowych i badawczo-
rozwojowych lub inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i posiadające 
wartość gospodarczą, 

7. Komercjalizacja – komercjalizacja bezpośrednia lub komercjalizacja pośrednia, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

8. Komercjalizacja bezpośrednia – komercjalizacja bezpośrednia w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. sprzedaż wyników działalności 
naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych 
wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz 
dzierżawy, 

9. Komórka ds. komercjalizacji – pracownik lub zespół pracowników zatrudnionych w Instytucie 
bądź też osoba lub podmiot zewnętrzny, którym powierzono zadania związane z 
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procesu Komercjalizacji oraz ochroną Własności 
intelektualnej, 

10. Korzystający - osoba lub podmiot, który faktycznie wykonuje czynności związane z 
wykorzystaniem Infrastruktury Badawczej. Korzystającym może być zarówno Osoba Trzecia, 
której udostępniono infrastrukturę jak również Pracownicy Instytutu, 

11. Laboratoria specjalistyczne – laboratoria będące elementem Infrastruktury Badawczej, będące 
własnością Instytutu, 

12. Osoba Trzecia - osoba fizyczna nie będąca Pracownikiem Instytutu lub osoba prawna, 
jednostka organizacyjna, lub inny podmiot niebędący Instytutem, 

13. Opiekun – Pracownik wskazany przez Dyrektora odpowiedzialny za prawidłowe 
funkcjonowanie i użytkowanie Infrastruktury Badawczej, posiadający niezbędne kwalifikacje i 
wymagane uprawnienia, w szczególności niezbędne do obsługi Infrastruktury badawczej, 

14. Postępowanie ochronne – wszelkie czynności związane z uzyskaniem sformalizowanej ochrony 
prawnej w kraju lub za granicą, w szczególności patentów na wynalazki, praw ochronnych na 
wzory użytkowe i znaki towarowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie 
układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne, praw do odmian, 

15. Pracownik Instytutu – osoba pozostająca w stosunku pracy z Instytutem, również na podstawie 
mianowania lub powołania, która korzysta z Infrastruktury Badawczej w związku z 
wykonywaniem swoich obowiązków wynikających z tego stosunku, 

16. Transfer wiedzy – dzielenie się wiedzą pozwalające na osiąganie przewagi konkurencyjnej 
będące dla przedsiębiorców szansą znalezienia skutecznych rozwiązań, 

17. Twórca – Pracownik Instytutu, który wytworzył własność intelektualną, w związku z 
wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy, 

18. Udostępniający – Instytut udostępniający innemu podmiotowi do wykorzystania 
Infrastrukturę Badawczą, 

19. Ustawa – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
498), 

20. Wdrożenie własne – sprzedaż przez Instytut produktów lub usług wytworzonych lub 
świadczonych w oparciu o Własność intelektualną wytworzoną w Instytucie, 

21. Własność intelektualna:  
a) każdy przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności utwory: 
zbiory, antologie, wybory i bazy danych (o ile przyjęty w nich dobór, układ, zestawienie ma 
twórczy charakter), opracowania, monografie, technologie, dokumentacje techniczne i 
konstrukcyjne, programy komputerowe, 



b) każdy przedmiot prawa własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej, w tym w szczególności: wynalazki, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, 

c) bazy danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, 
d) Know-how, będący Wynikiem badań lub prac.  

22. Wykorzystanie Infrastruktury Badawczej – korzystanie z infrastruktury w ramach działalności 
podstawowej i dodatkowej dla potrzeb realizacji projektów badawczych oraz innej działalności 
Instytutu, 

23. Wyniki badań lub prac – wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w 
Instytucie, 

24. Zadanie Strategiczne – wybrane przez Dyrektora Instytutu lub przez organ nadzorujący 
zadania, których realizacja ma pierwszeństwo przed wykonaniem innych zadań, co wiąże się z 
pierwszeństwem wykorzystania Infrastruktury Badawczej do ich realizacji. 
 

II. 
Prawa i obowiązki Twórców – postanowienia ogólne 

 
§ 3 

Zasady dotyczące Twórców będących Pracownikami  
1. W przypadku korzystania z Własności intelektualnych, do których prawa w całości lub w części 

należą do Instytutu, Twórca zobowiązany się wykonywać swoje prawa osobiste w taki sposób, 
aby nie naruszać interesów Instytutu lub Osoby trzeciej, w szczególności, aby nie utrudniać 
Komercjalizacji. 

2. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy, w ramach której tworzą lub 
współtworzą Własność intelektualną, stosownie do postanowień umowy o pracę, jak również 
są uprawnieni do udziału w podziale środków uzyskanych przez Instytut z Komercjalizacji 
Własności intelektualnej, której byli Twórcą lub Współtwórcą, na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie.  

3. Pracownicy nie są uprawnieni do jakiegokolwiek wykorzystywania Własności intelektualnej dla 
jakichkolwiek celów niezwiązanych ze świadczeniem pracy na rzecz Instytutu.  

4. Pracownicy nie są uprawnieni do tworzenia w czasie pracy jakichkolwiek Własności 
intelektualnych poza zakresem powierzonych im obowiązków, w szczególności z 
wykorzystaniem majątku Instytutu, na rzecz Osoby trzeciej, bez uzyskania uprzedniej zgody 
Dyrektora na piśmie. 

5. Pracownicy zatrudnieni równocześnie w innych podmiotach, podczas wykonywania pracy na 
rzecz tych innych podmiotów, zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawa Instytutu 
związane z Własnością intelektualną. 

6. Z chwilą ustania stosunku pracy, Twórca Własności intelektualnej, do której prawa przysługują 
Instytutowi: 
a) obowiązany jest przekazać Instytutowi informację o posiadanych wynikach, nawet jeśli nie 

są one pełne, 
b) nie może bez wiedzy i zgody Instytutu wykorzystywać tych wyników do celów 

komercyjnych lub do dalszej działalności naukowej lub prac rozwojowych. 
 

§ 4 
Zasady dotyczące Twórców nie będących Pracownikami  

1. W odniesieniu do osób nie będących Pracownikami Instytutu niniejszy Regulamin będzie miał 
zastosowanie, jeśli strony tak postanowią. 

2. W odniesieniu do Własności intelektualnej stworzonej przez Pracownika, za zgodą Dyrektora 
na piśmie, poza zakresem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, Regulamin będzie miał 
zastosowanie, jeśli strony wyrażą taką wolę w odrębnej, pisemnej umowie określającej w 



szczególności zasady tworzenia i przeniesienia na rzecz Instytutu Własności intelektualnej oraz 
wynagrodzenia z tego tytułu. 
 

§ 5 
Własność intelektualna w zespołach badawczych i konsorcjach  

1. W przypadku, gdy w zespołowych pracach badawczych biorą udział osoby niebędące 
pracownikami Instytutu, zobowiązuje się wyznaczonego przez Instytut kierownika takiego 
zespołu do zapewnienia stosowania zasad Regulaminu w celu odpowiedniego zabezpieczenia 
interesów Instytutu w stosunku do tych osób i praw Własności intelektualnych powstałych z 
ich udziałem.  

2. W odniesieniu do umów o prace badawcze, naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe 
zawieranych przez Instytut z Osobami Trzecimi należy każdorazowo precyzyjnie określić stronę 
lub strony uprawnione do korzystania z praw Własności intelektualnej, powstałych w trakcie 
realizacji umowy, co oznacza obowiązek podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia 
Instytutowi co najmniej prawa współwłasności w prawach Własności intelektualnej oraz prawa 
do wykorzystywania Własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej Instytutu.  

3. W umowach konsorcjum i w negocjacjach prowadzonych w celu ich zawarcia oraz ustalenia 
praw i obowiązków stron zaleca się w odniesieniu do postanowień dotyczących uregulowania 
praw Własności intelektualnej branie pod uwagę wysokości wkładu własnego Instytutu i 
pozostałych konsorcjantów, proporcje udziałów przypadających stronom w ogólnej kwocie 
kosztów kwalifikowanych oraz merytoryczny wkład każdego z partnerów w powstanie 
założonego w projekcie wyniku. Postanowienia regulaminów jednostek finansujących projekty 
mają w tym zakresie pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku prac i badań wykonywanych na podstawie zawartych przez Instytut umów lub 
realizowanych w ramach projektów przewidujących udostępnienie lub przeniesienie całości 
lub części praw Własności intelektualnej na inny podmiot, wyznaczony kierownik 
projektu/zespołu/badań jest zobowiązany do zweryfikowania i zapewnienia, aby stosunki 
prawne ze wszystkimi osobami wykonującymi prace i badania (pracownikami, 
współpracownikami/zleceniobiorcami itp.) zostały uregulowane w sposób zabezpieczający 
interesy Instytutu, w szczególności umożliwiający wypełnienie zobowiązań Instytutu do 
przeniesienia praw w tym zakresie i wypełnienie innych zobowiązań umownych. 

5. W ramach projektów komercyjnych Instytut może prowadzić badania naukowe lub prace 
rozwojowe na zlecenie Osób trzecich, w wyniku których prawa Własności intelektualnej do 
dóbr intelektualnych będą należeć do Osoby trzeciej. Prowadzenie projektów komercyjnych 
nie może utrudniać prowadzenia projektów własnych przez Instytut lub projektów 
współfinansowanych, w szczególności tych związanych z Komercjalizacją Własności 
intelektualnej. 

 
III. 

Zasady korzystania z przedmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych 
 

§ 6 
1. Z zastrzeżeniem autorskich praw osobistych Twórcy, całość autorskich praw majątkowych do 

przedmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych przysługuje Instytutowi, chyba, że umowa 
o pracę, inna umowa, postanowienia Regulaminu albo bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa stanowią inaczej.  

2. Autorskie prawa osobiste do przedmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych w 
rozumieniu ust. 1, obejmujące w szczególności prawo do autorstwa tych przedmiotów, ich 
oznaczenia swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności ich treści i formy oraz ich 
rzetelnego wykorzystania, przysługują Twórcy.  

3. Autorskie prawa majątkowe do przedmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych w 
rozumieniu ust. 1, obejmujące w szczególności prawo do korzystania z tych przedmiotów i 



rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji przysługują Instytutowi, z 
zastrzeżeniem, że Instytut upoważnia Twórcę do wykonania prawa do pierwszej publikacji tych 
przedmiotów (zwłaszcza artykułów naukowych, monografii, doniesień konferencyjnych, 
skryptów, podręczników, katalogów, folderów, itp.), gdy Twórca uzna za uzasadnione i celowe 
opublikowanie ich w wydawnictwie specjalistycznym niebędącym wydawnictwem Instytutu, 
pod warunkiem, że: 
a) Twórca wskaże poprawną afiliację Instytutu: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej Państwowy - Instytut Badawczy, a gdy wymagane – również źródło 
finansowania, 

b) publikacja nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody w komercjalizacji dóbr niematerialnych 
dokonywanej na podstawie niniejszego Regulaminu ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób 
praw majątkowych Instytutu wynikających z takiej komercjalizacji, 

c) publikacja nie narusza innych interesów majątkowych Instytutu, 
d) publikacja nie narusza zobowiązań Instytutu wynikających z umów lub decyzji dotyczących 

realizacji projektów współfinansowanych lub badań zleconych. 
4. Pracownik, korzystając z prawa do pierwszej publikacji, nie może ujawnić takich informacji, 

których ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia przysługującej Instytutowi ochrony 
prawnej wyników w zakresie własności przemysłowej lub niweczyłoby możliwość uzyskania 
praw wyłącznych, jeśli prawa te przysługiwałyby Instytutowi na podstawie niniejszego 
Regulaminu, umowy o pracę lub innej umowy. 

5. Twórca jest zobowiązany poinformować o zamiarze publikacji zgodnie z Zarządzeniem 
Dyrektora nr D.021.25.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania 
kosztów publikacji artykułów naukowych i premiowania aktywności publikacyjnej. 

6. Instytutowi przysługuje prawo nieodpłatnego korzystania z materiału naukowego zawartego 
w opublikowanym utworze naukowym, w ramach działalności dydaktycznej, naukowej, 
badawczej i informacyjnej prowadzonej w Instytucie, o ile nie przeczy temu treść umowy o 
publikację. 

 
IV. 

Zasady korzystania z przedmiotów prawa własności przemysłowej, baz danych i know-how 
 

§ 7 
1. Prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego i topografii układu scalonego oraz prawo wyłącznego korzystania z nich w 
sposób zarobkowy lub zawodowy przysługują Instytutowi.  

2. Twórcom przedmiotów prawnie chronionych przysługuje prawo do wymieniania ich w 
opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach jako autorów - a w przypadku 
komercjalizacji tych przedmiotów - prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w § 18 
niniejszego Regulaminu.  

 
V. 

Zasady korzystania z Infrastruktury Badawczej 
 

§ 8 
Wykorzystanie Infrastruktury Badawczej do realizacji projektów badawczych i innej działalności 

ustawowej i statutowej Instytutu 
1. Instytut wykorzystuje Infrastrukturę Badawczą do realizacji zadań wynikających z ustawy, 

realizacji projektów badawczych oraz innej działalności, w szczególności działalności naukowej 
działając w odpowiedzi na potrzeby polityki gospodarczej, innowacyjnej oraz naukowej 
państwa, transferu wiedzy i wdrażania wyników badań.  

2. Instytut planuje wykorzystanie Infrastruktury Badawczej w sposób uwzględniający 
pierwszeństwo wykorzystania tej infrastruktury w ramach realizacji Zadań Strategicznych. 



3. W przypadku znacznego obciążenia Infrastruktury Badawczej, Dyrektor Instytutu może zmienić 
kolejność realizacji prac, projektów badawczych lub wynikających z nich zadań 
wykorzystujących obciążoną Infrastrukturę.  

4. Instytut może wykorzystywać Infrastrukturę Badawczą w ramach działalności podstawowej i 
dodatkowej także wówczas, jeśli działalność ta ma charakter działalności gospodarczej. 

5. Wykorzystanie Infrastruktury Badawczej w ramach działalności gospodarczej może nastąpić 
tylko wtedy, jeśli nie wstrzymuje to prac prowadzonych w ramach działalności podstawowej 
Instytutu. 

6. Przy każdorazowym wykorzystaniu Infrastruktury Badawczej należy zweryfikować, czy 
planowane wykorzystanie Infrastruktury Badawczej nabytej na podstawie umowy ze stroną 
finansującą lub współfinansującą zakup Infrastruktury Badawczej nie będzie sprzeczne z taką 
umową. 

7. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu oraz umowy z podmiotem finansującym 
lub współfinansującym, o której mowa w ust. 6, w zakresie wykorzystania Infrastruktury 
Badawczej pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

8. Wykorzystanie Infrastruktury Badawczej w ramach działalności gospodarczej (w tym jej 
udostępnianie innym podmiotom) musi odbywać się na równych niedyskryminujących 
zasadach. 

9. Instytut może nieodpłatnie lub odpłatnie udostępniać Infrastrukturę Badawczą innym 
podmiotom podległym lub nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celach 
związanych z realizacją swojej lub ich działalności podstawowej, dodatkowej, w tym dla 
realizacji zadań wynikających z umowy konsorcjum lub w ramach klastra w sposób zgodny z jej 
przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa. 

10. Instytut może udostępniać odpłatnie Infrastrukturę Badawczą Osobom Trzecim w celach 
realizowania przez niego projektów badawczych oraz innej działalności, w szczególności 
działalności naukowej, w tym dla realizacji projektów wynikających z umowy konsorcjum, w 
sposób zgodny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa. 

11. Udostępnienie Infrastruktury Badawczej może polegać na przekazaniu Infrastruktury 
Badawczej lub jej elementów do:  
a) samodzielnego wykorzystania przez inny podmiot, 
b) wykorzystania przez inny podmiot wraz z zapewnieniem personelu posiadającego 
odpowiednie uprawnienia do jej obsługi.  

12. Udostępnienie Infrastruktury Badawczej innemu podmiotowi odbywa się na podstawie 
umowy lub porozumienia zawartego z podmiotem, któremu udostępniana jest Infrastruktura 
Badawcza 

13. Jeśli do udostępnienia Infrastruktury Badawczej dochodzi na podstawie umowy, to powinna 
ona przewidywać zobowiązanie Korzystającego do stosowania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

14. Korzystający z Infrastruktury Badawczej na mocy umowy lub porozumienia, o którym mowa w 
ust. 13, nie może jej dalej udostępniać. 

15. Udostępniający Infrastrukturę Badawczą w ramach umowy dotyczącej udostępnienia 
zapewnia sobie prawo do osobistej kontroli sposobu eksploatacji udostępnionej Infrastruktury 
Badawczej pod kątem zgodności sposobu użytkowania z właściwą Umową, wytycznymi lub 
instrukcją użytkowania. 

16. Udostępniający udostępnia Infrastrukturę Badawczą wraz z niezbędną dokumentacją, w stanie 
uzgodnionym z Korzystającym mając na względzie umówiony cel jej wykorzystania. 

17. Dyrektor odmawia udostępnienia Infrastruktury Badawczej, jeżeli cel projektu badawczego 
oraz innej działalności, w szczególności działalności naukowej lub sposób ich realizacji są 
niezgodne z prawem lub naruszają dobre imię Instytutu lub naruszają zasady uczciwej 
konkurencji. 

18. Dyrektor może, a w przypadkach opisanych w punktach b) – c) poniżej ma obowiązek odmówić 
udostępnienia Infrastruktury Badawczej, jeżeli: 



a) projekt badawczy lub inna działalność naukowa obejmują prace nad substancjami 
niebezpiecznymi, w tym łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi, radioaktywnymi, 
wysokotoksycznymi lub o działaniu psychoaktywnym, 
b) podmiot, który ma obsługiwać Infrastrukturę Badawczą nie ma uprawnień, jakie zgodnie z 
Procedurą Zarządzania powinien mieć obsługujący Infrastrukturę Badawczą, 
c) istnieje znaczne ryzyko jej zniszczenia, nawet w przypadku prawidłowego wykorzystania 
Infrastruktury Badawczej, 
d) prowadzenie innych ważnych z perspektywy Instytutu projektów badawczych z 
wykorzystaniem danej Infrastruktury Badawczej byłoby utrudnione, 
e) występują inne uzasadnione okoliczności. 

 
§ 9 

Prawa i obowiązki Korzystającego 
1. Każdy Korzystający z Infrastruktury Badawczej zobowiązany jest do korzystania z niej zgodnie 

z przeznaczeniem chroniąc Infrastrukturę Badawczą przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub 
utratą. 

2. Korzystający ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia osobie odpowiedzialnej za 
Infrastrukturę Badawczą nieprawidłowego funkcjonowania Infrastruktury Badawczej lub jej 
uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży. 

3. Korzystający przed przystąpieniem do korzystania z Infrastruktury Badawczej zobowiązany jest 
do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i regulacji obowiązujących w Instytucie, do 
którego organizacyjnie przypisana jest Infrastruktura Badawcza w zakresie korzystania z niej. 

4. Korzystający w trakcie korzystania z Infrastruktury Badawczej ma obowiązek przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 

5. Umowa lub porozumienie, o którym mowa w § 8 ust. 13 może przewidywać inne obowiązki 
Korzystającego, stosownie do rodzaju Infrastruktury Badawczej i planowanego jej 
wykorzystania, w tym również stosowne kary umowne. 
 

§ 10 
Uprawnienia do obsługi Infrastruktury Badawczej 

1. Do obsługi Infrastruktury Badawczej mogą zostać dopuszczone jedynie osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, właściwe dla danej Infrastruktury Badawczej lub 
wymagane przez Instytut.  

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 mogą być nadawane w co najmniej dwóch stopniach: 
a) możliwości samodzielnej obsługi Infrastruktury Badawczej,  
b) możliwości obsługi Infrastruktury Badawczej tylko pod nadzorem osoby upoważnionej.  

3. Korzystający wnioskujący o udostępnienie Infrastruktury Badawczej zobowiązany jest do 
dostarczenia wymaganych poświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji umożliwiających nadanie uprawnień 
osobie, która ma zostać dopuszczona do obsługi Infrastruktury Badawczej. 

4. Dyrektor nadaje uprawnienia, o których mowa w ust. 2 , na czas oznaczony lub bezterminowo, 
lub odmawia ich wydania w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wszystkich 
wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3.  
 

§ 11 
Odpowiedzialność Korzystających 

1. Korzystający, będący Pracownikiem Instytutu będącego w posiadaniu lub będącego 
właścicielem Infrastruktury Badawczej, odpowiada za prawidłową eksploatację użytkowanej 
Infrastruktury oraz za wszelkie szkody na zasadach określonych w przepisach dotyczących 
prawa pracy lub innych wewnętrznych aktach prawnych.  

2. W pozostałych sytuacjach Korzystający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych we 
właściwej umowie lub porozumieniu zawartym z Dyrektorem Instytutu. Udostępniający przy 



ustalaniu zasad odpowiedzialności w każdym przypadku powinien kierować się interesem 
jednostki z poszanowaniem zasad związanych z używaniem mienia publicznego. 
 

§ 12 
Odpowiedzialność Udostępniającego 

1. Udostępniający Infrastrukturę Badawczą ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w 
związku z jej normalnym użytkowaniem, chyba że umowa lub porozumienie, o których mowa 
w § 8 ust. 13, stanowią inaczej. 

2. Przy ustalaniu zasad odpowiedzialności Dyrektor Instytutu udostępniający Infrastrukturę 
Badawczą każdorazowo powinien kierować się interesem jednostki z poszanowaniem zasad 
związanych z używaniem mienia publicznego.  

 
§ 13 

Rekomendacje dotyczące opłat i kalkulacji kosztów 
1. Wykorzystanie Infrastruktury Badawczej do projektów badawczych lub innej działalności 

ustawowej i statutowej Instytutu, które nie są realizowane przez podmiot, do którego należy 
Infrastruktura Badawcza powinno mieć charakter odpłatny. Wyjątkiem jest udostępnianie 
Infrastruktury Badawczej dla jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którym infrastruktura ta może być udostępniana również 
nieodpłatnie, o ile tak postanowią obie strony umowy lub porozumienia, o którym mowa w § 
8 ust. 13. 

2. Zasady dokonywania rozliczeń, płatności oraz wysokości opłat z tytułu udostępniania i 
korzystania z Infrastruktury Badawczej określa się biorąc pod uwagę zasady racjonalności 
wydatków publicznych, rodzaj działalności, w ramach której Infrastruktura Badawcza jest 
wykorzystywana, właściwe przepisy prawa, w szczególności dotyczące pomocy publicznej i 
inne dokumenty regulujące zasady użytkowania Infrastruktury Badawczej, umowy dotyczące 
współpracy i inne istotne okoliczności.  

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o zastosowaniu 
warunków preferencyjnych dla wykorzystywania i udostępniania podległej Infrastruktury 
Badawczej, w szczególności dotyczy to wykorzystania infrastruktury przez inne Instytuty oraz 
realizacji Zadań Strategicznych. Stosowanie warunków preferencyjnych nie może naruszać 
przepisów prawa dotyczących pomocy publicznej oraz konkurencji.  
 

§ 14 
Baza Infrastruktury Badawczej 

1. Instytut opracowuje i prowadzi Bazę Infrastruktury Badawczej, w której znajdują się informacje o 
Infrastrukturze Badawczej Instytutu oraz jednostek, które podlegają Dyrektorowi Instytutu.  

2. Instytut dokonuje bieżącej aktualizacji Bazy Infrastruktury w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
zajścia zdarzenia mającego wpływ na aktualność informacji zawartych w Bazie, w tym w 
szczególności od zmian dotyczących tej infrastruktury w ewidencji środków trwałych. 

3. Instytut zapewnia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jego jednostkom podległym lub 
nadzorowanym oraz Pracownikom Instytutu nieodpłatny dostęp do informacji zawartych w Bazie 
Infrastruktury Badawczej. 

4. Baza Infrastruktury Badawczej zawiera dla każdego elementu co najmniej następujące dane: 
a) nazwę, model i typ urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach oznaczenie własne, 
b) nazwę laboratorium, 
c) nazwę usług wykonywanych na urządzeniu, 
d) krótką charakterystykę, w tym parametry techniczne,  
e) opis istotności lub unikalności urządzenia, 
f) wartość zakupu lub wytworzenia, 
g) datę zakupu lub wytworzenia, 
h) zastosowania badawcze, 



i) numer inwentarzowy, 
j) rok przyjęcia na środek trwały,  
k) dane osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie udostępnienia danego urządzenia, 
l) inne informacje uznane za niezbędne przez Instytut.  

5. W Bazie Infrastruktury Badawczej można uwzględniać również Infrastrukturę Badawczą o wartości 
mniejszej niż wartość wskazana w § 2 pkt 4).  

6. Dyrektor Instytutu wskazuje osobę odpowiedzialną za prowadzenie Bazy Infrastruktury Badawczej. 
7. Baza Infrastruktury Badawczej nie jest narzędziem do ewidencjonowania środków trwałych w 

rozumieniu art. 9 ust.1 i art.16d ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). 
 

§ 15 
 Proces ochrony Własności intelektualnej 

1. W celu ochrony i korzystania z Własności intelektualnej wytworzonej przez Twórców lub przez 
Osoby Trzecie przeprowadza się proces doboru formy ochrony Własności intelektualnej, zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym rozdziale, dalej zwany: „Proces ochrony Własności 
intelektualnej”. 

2. Proces ochrony Własności intelektualnej rozpoczyna się od zgłoszenia Wyników badań lub prac do 
Komórki ds. komercjalizacji przez Twórcę albo Osobę Trzecią i zostaje zakończony wydaniem 
decyzji Instytutu, o której mowa w ust. 12. 

3. Osoby biorące udział w Procesie ochrony Własności intelektualnej, powinny działać obiektywnie, 
bez zbędnej zwłoki, na jasnych i przejrzystych zasadach, w sposób zgodny z przepisami prawa. 

4. Zgłoszenie do Komórki ds. komercjalizacji przez Twórcę albo Osobę Trzecią Wyników badań lub 
prac, szczególnie o potencjale komercjalizacyjnym, następuje niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni, po ich uzyskaniu za pomocą formularza, zgodnie ze wzorem ustalonym przez 
Komórkę ds. komercjalizacji, po akceptacji Dyrektora.  

5. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje więcej niż jedna osoba, współtwórcy dokonują wspólnego 
zgłoszenia na jednym Formularzu zgłoszenia. 

6. Decyzja co do wyboru formy ochrony w ramach Procesu ochrony Własności intelektualnej powinna 
być podejmowana z uwzględnieniem potencjalnej wartości rynkowej rozwiązania oraz być zgodna 
z obowiązującym stanem prawnym. 

7. W celu należytego przeprowadzenia Procesu ochrony Własności intelektualnej, niezbędne jest 
prowadzenie dokumentacji badań lub prac umożliwiającej prześledzenie toku ich realizacji, 
ustalenie dat oraz weryfikację uzyskanych wyników. 

8. Twórca oraz Osoba Trzecia powinni być wyłączeni z opiniowania w zakresie wyboru formy ochrony 
prawnej dla zgłaszanej Własności intelektualnej, którą opracowali oraz podjęcia decyzji, o której 
mowa w ust. 12. 

9. Wyłączenie nie ogranicza możliwości konsultowania się z osobami, o których mowa w ust. 8, celem 
ustalenia najlepszej w danym przypadku formy ochrony. 

10. Przed dokonaniem zgłoszenia Wyników badań lub prac do właściwego urzędu w celu uzyskania 
ochrony prawnej, nie należy ujawniać informacji o przedmiocie zgłoszenia, w szczególności jeśli 
mogłoby to uniemożliwić późniejsze uzyskanie ochrony na wynalazek, wzór użytkowy, wzór 
przemysłowy. 

11. W celu ochrony Know-how Instytut zapewnia, że osoby zaangażowane w proces powstawania i 
używania Know-how zobowiązane będą do zachowania w poufności informacji stanowiących 
przedmiot Know-how w sposób zapewniający taką ochronę. 

12. Zakończeniem Procesu ochrony Własności intelektualnej w Instytucie z wyłączeniem Know-how, 
jest decyzja o wyborze formy ochrony Własności intelektualnej lub decyzja o odmowie wystąpienia 
o ochronę prawną, podjęta przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, w stosunku do 
Własności intelektualnej opracowanej przez Twórcę lub Osobę Trzecią w ramach Instytutu, na 
podstawie rekomendacji przekazanych przez Komórkę ds. komercjalizacji. O decyzji takiej 
informowani są odpowiednio Twórca wraz z jego bezpośrednim przełożonym lub Osoba Trzecia. 



13. W przypadku podjęcia przez Dyrektora, lub osobę odpowiednio przez niego upoważnioną, decyzji 
o wyborze formy ochrony Własności intelektualnej, jednocześnie określa się procentowy udział 
Twórców lub Osób Trzecich w opracowaniu Własności intelektualnej, stanowiący podstawę do 
określenia procentowego udziału w wysokości wynagrodzenia za Komercjalizację bezpośrednią 
albo Wdrożenie własne dla każdego Twórcy. Za sprawy związane z przygotowaniem i złożeniem 
wniosku o udzielenie patentu lub innego prawa ochronnego odpowiada Komórka ds. 
komercjalizacji. 

14. W przypadku podjęcia przez Dyrektora, lub osobę odpowiednio przez niego upoważnioną, decyzji 
o odmowie wystąpienia o ochronę prawną, Instytut może, na wniosek Twórcy, przenieść na niego 
w drodze umowy, prawa dotyczące Własności intelektualnej w zakresie uzgodnionym przez strony. 
W przypadku zawarcia takiej umowy, Twórcy nie przysługuje premia za Komercjalizację 
bezpośrednią albo Wdrożenie własne. 

15. Dopuszcza się odstąpienie od zasad określonych w ust. 1 -14 w przypadku: 
a) uzasadnionych wymagań partnera biznesowego, przy poszanowaniu interesów Instytutu, 
b) gdy zawarta jest odrębna umowa z innym podmiotem, w której ustalano zasady postępowania 

w tym zakresie, 
c) istnienia zewnętrznych uregulowań lub postanowień umów (np. warunki konkursu, umowa 

konsorcjum), 
d) gdy wymaga tego interes publiczny – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju, 
e) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

16. Decyzję, dotyczącą odstąpienia, o którym mowa w ust. 15, podejmuje Dyrektor Instytutu. 
 

§ 16 
Zasady i procedury Komercjalizacji 

1. Komercjalizacja prowadzona przez Instytut powinna przebiegać zgodnie z Regulaminem, Ustawą 
oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

2. Komercjalizacja powinna przebiegać z uwzględnieniem zabezpieczenia praw Instytutu, w tym 
zapewnienia ochrony Własności intelektualnej opracowanej w Instytucie lub na rzecz Instytutu, 
mając na uwadze jego interes. 

3. Twórca lub Osoba Trzecia zobowiązani są do ścisłej współpracy z Instytutem, w szczególności 
poprzez niezwłoczne przekazywanie wszelkich danych i informacji związanych z opracowaniem 
Własności intelektualnej, oceną potencjału oraz wartości, jak również możliwości i sposobu jej 
efektywnej Komercjalizacji przez Instytut. 

4. Instytut przeprowadza, jeśli uzna to za zasadne, „Ocenę potencjału komercjalizacyjnego” 
Własności intelektualnej, polegającą w szczególności na: 
a) wstępnej analizie potencjału komercjalizacyjnego rozwiązania lub technologii opartej na 

Własności intelektualnej, 
b) identyfikacji potencjalnych rynków, użytkowników i odbiorców danego rozwiązania lub 

technologii opartej na Własności intelektualnej, 
c) identyfikacji szans i czynników stanowiących bariery dla przygotowania, organizacji oraz 

przeprowadzenia Komercjalizacji, 
d) przygotowaniu podstawowego modelu biznesowego dla danej Komercjalizacji. 

5. W celu określenia przybliżonej wartości Własności intelektualnej, Instytut określa wartość 
komercjalizowanej Własności intelektualnej samodzielnie lub za pomocą zlecenia wykonania 
zewnętrznej wyceny dalej „Wycena lub określenie wartości Własności intelektualnej”. 

6. Po przeprowadzeniu Oceny potencjału komercjalizacyjnego oraz Wyceny lub określenia wartości 
Własności intelektualnej, Komórka ds. komercjalizacji przygotowuje raport wraz z rekomendacjami 
dotyczącymi zasadności biznesowej oraz celowości przeprowadzenia danej Komercjalizacji 
prowadzonej w ramach Instytutu. 

7. Decyzję dotyczącą Komercjalizacji podejmuje Dyrektor w stosunku do Komercjalizacji prowadzonej 
w ramach Instytutu na podstawie rekomendacji zawartych w raporcie, o którym mowa w ust. 4 



powyżej, przygotowanym przez Komórkę ds. komercjalizacji Instytutu, przy uwzględnieniu interesu 
gospodarczego Instytutu. 

8. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku Wdrożeń własnych, z uwzględnieniem 
właściwych przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

9. Pracownicy Instytutu oraz Osoby Trzecie zaangażowane w Proces ochrony Własności 
intelektualnej, o którym mowa w § 10 oraz w Komercjalizację, zobowiązani są do zachowania w 
poufności Informacji Poufnych. 

10. Instytut może w celu Komercjalizacji i świadczenia usług badawczych zezwolić na korzystanie z 
majątku, w tym w szczególności z infrastruktury, pomieszczeń, aparatury naukowo-badawczej lub 
Własności intelektualnej Instytutu. 

11. Instytut uprawniony jest do swobodnego podejmowania decyzji odnośnie uzyskiwania na swoją 
rzecz Własności intelektualnej (tam, gdzie nie powstają one z mocy prawa) oraz Komercjalizacji 
Własności intelektualnej. 

§ 17 
Zasady zarządzania Własnością intelektualną 

1. Zadania komórki ds. komercjalizacji w zakresie rejestracji i prowadzenia bieżącej aktualizacji 
zgłoszeń Wyników badań lub prac, zgłoszeń praw oraz udzielonych lub posiadanych praw, 
powierza się Działowi Informacji Naukowej.  

2. W celu prawidłowej weryfikacji utrzymania w mocy komercjalizowanych praw, Komórka ds. 
komercjalizacji Instytutu, przeprowadza cykliczną analizę zasadności dalszego utrzymywania w 
mocy poszczególnych praw i podejmuje decyzje o utrzymaniu praw w mocy, wygaszeniu praw lub 
przeniesieniu praw na inny podmiot, jak również wydaje rekomendacje w celu wydania decyzji, o 
której mowa w ust. 7. 

3. W celu zwiększenia liczby komercjalizowanych praw Komórka ds. komercjalizacji przeprowadza 
cykliczną analizę praw niekomercjalizowanych, określając ich potencjał komercjalizacyjny oraz 
klasyfikując je pod względem tego potencjału. Prawa o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym 
przygotowane są do Komercjalizacji, zgodnie ze ścieżką Komercjalizacji dedykowaną konkretnemu 
prawu Własności intelektualnej. 

4. W celu poszanowania praw innych podmiotów, Komórka ds. komercjalizacji, powinna 
przeprowadzać analizę czystości stosowanych rozwiązań zawartych, w szczególności, w 
produktach, towarach, usługach i technologiach, przed wprowadzeniem ich do obrotu, przed 
Komercjalizacją praw oraz w przypadku przeniesienia praw na rzecz Instytutu. W uzasadnionych 
przypadkach weryfikację czystości powtarza się po wprowadzeniu produktu, towaru, usług i 
technologii na rynek oraz w trakcie Komercjalizacji. 

5. W celu ochrony posiadanych praw, Komórka ds. komercjalizacji przeprowadza cykliczną analizę 
potencjalnych naruszeń praw, podejmowaną na podstawie zgromadzonych informacji lub zgłoszeń 
pracowników Instytutu. 

6. Komórka ds. komercjalizacji przygotowuje wykaz praw Własności intelektualnej, o których mowa 
ust. 2-5 powyżej, które mają być przedmiotem analizy w danym cyklu. Komórka ds. komercjalizacji 
odpowiada za ustalenie cykli dla danych praw Własności intelektualnej. 

7. Decyzję o utrzymaniu ochrony, wygaszeniu prawa lub przeniesieniu prawa na inny podmiot w 
stosunku do Własności intelektualnej opracowanej w Instytucie podejmuje Dyrektor, lub osoba 
przez niego upoważniona z uwzględnieniem interesu Instytutu oraz celów i strategii Instytutu i 
właściwego Ministerstwa, na podstawie rekomendacji Komórki ds. komercjalizacji Instytutu, o 
których mowa w ust. 2 powyżej. 

8. Decyzję o utrzymaniu ochrony, wygaszeniu prawa lub przeniesieniu prawa na inny podmiot w 
stosunku do Własności intelektualnej opracowanej w Instytucie podejmuje Dyrektor lub osoba 
przez niego upoważniona z uwzględnieniem interesu Instytutu na podstawie rekomendacji 
Komórki ds. komercjalizacji Instytutu, o których mowa w ust. 2 powyżej. 
 
 
 



VI. 
Wynagrodzenie Twórców z tytułu Komercjalizacji  

 
§ 18 

1. Instytut jest uprawniony do Komercjalizacji przysługujących mu Własności intelektualnych 
Osobom trzecim. W takich wypadkach Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zależności od charakteru Własności 
intelektualnej. 

2. W przypadku uzyskania przez Instytut korzyści majątkowych z Własności intelektualnych, o których 
mowa w § 2 pkt 21 a), Twórcy przysługują, poza wynagrodzeniem z umowy o pracę, wyłącznie, i 
na zasadach tam wskazanych, należności określone w Zarządzeniu Dyrektora nr D.021.25.2022 z 
dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych 
i premiowania aktywności publikacyjnej, w Zarządzeniu Dyrektora nr D.021.28.2022 z dnia 4 lipca 
2022 r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników wykonujących zadania w ramach realizacji 
projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i w Zarządzeniu Dyrektora nr D.021.30.2022 z 
dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników wykonujących zadania w 
ramach prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach umów z kontrahentami 
zewnętrznymi. 

3. W przypadku uzyskania przez Instytut korzyści majątkowych z Własności intelektualnych, o których 
mowa w § 2 pkt 21 b), Instytut zobowiązany jest do wypłacenia Twórcy tej Własności intelektualnej 
wynagrodzenia określonego w zawartej z nim umowie, na zasadach określonych w ust. 4 - 13. 

4. Korzyści majątkowe pochodzące z Komercjalizacji bezpośredniej przysługującej Instytutowi danej  
Własności intelektualnej powstają z różnicy między uzyskanymi z tego tytułu całkowitymi 
przychodami netto, a wszystkimi kosztami poniesionymi przez Instytut związanymi bezpośrednio 
z wytworzeniem i Komercjalizacją tej Własności intelektualnej.  

5. Przez koszty związane bezpośrednio z Komercjalizacją rozumie się wszelkie koszty zewnętrzne, w 
szczególności koszty obsługi i ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu 
komercjalizacji oraz opłat urzędowych, poniesione przez Instytut na dany przedmiot Własności 
intelektualnej.  

6. Korzyści majątkowe uzyskane przez Instytut z tytułu prowadzonej Komercjalizacji danego 
przedmiotu Własności intelektualnej, o którym mowa w § 2 pkt 21 b) dzielone są następująco: 
a) 50 % dla Twórcy/ Współtwórców,  
b) 50 % dla Instytutu. 

7. W przypadku, gdy Twórców skomercjalizowanego przedmiotu Własności intelektualnej jest kilku, 
ustalenie oraz wypłata przypadającej im części z wyliczonych korzyści majątkowych następuje 
proporcjonalnie do określonego przez Twórców i złożonego na piśmie zadeklarowanego wkładu 
twórczego każdego z nich.  

8. Korzyści finansowe przypadające dla Twórcy/ Twórców, wskazane w ust. 6, są kwotami brutto, od 
których Instytut odprowadzi przy ich wypłacie należności publiczno-prawne zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym wypłata korzyści nastąpi najpóźniej w 
terminie 2 miesięcy od ich wpływu na rachunek bankowy Instytutu. Jeśli Instytut otrzyma 
należność w części, wypłaci Twórcy/ Twórcom przypadającą im odpowiednią część.  

9. Za wewnętrzne wykorzystanie w ramach Instytutu Własności intelektualnych, do których prawa 
posiada Instytut, Twórca nie będzie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia, poza 
wynagrodzeniem z umowy o pracę. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział korzyści majątkowych może być w umowie 
zawartej pomiędzy Twórcą a Instytutem uregulowany odmiennie, zwłaszcza gdy korzyści 
majątkowe są znaczne, Twórca wniósł decydujący wkład w uzyskanie tych korzyści, a Instytut nie 
poniósł kosztów lub poniósł jedynie nieznaczne nakłady finansowe na powstanie tego wyniku.  

11. Przychody pochodzące z komercjalizacji Własności intelektualnych przeznacza się w pierwszej 
kolejności na pokrycie kosztów uzyskania i utrzymania ich ochrony. 



12. Zasady wskazane w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do ustalenia korzyści 
majątkowych osiągniętych w następstwie Komercjalizacji przedmiotu Własności intelektualnej, o 
którym mowa w § 2 pkt 21 c) i d), oraz Komercjalizacji pośredniej prowadzonej przez Instytut. 

13. Korzyści majątkowe wypłacone Twórcom na podstawie niniejszego Regulaminu stanowią 
wynagrodzenie w rozumieniu przepisów art. 14 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.   

 
VII. 

Postanowienia końcowe 
 

§ 19 
1. Instytut zawierając umowy dotyczące krajowych lub zagranicznych staży albo stypendiów dla 

pracowników Instytutu, zastrzega sobie, w miarę istniejących możliwości faktycznych i prawnych, 
prawo do określenia w umowach podmiotu uprawnionego do wyników pracy intelektualnej 
osiągniętych w czasie stażu lub stypendium oraz warunków wykorzystania praw do tych wyników. 

2. Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje dotyczące kwestii objętych niniejszym 
Regulaminem. 

3. Regulamin znajduje zastosowanie do Własności Intelektualnych zgłoszonych Instytutowi po dniu 
wejścia w życie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie 
przepisy, bądź decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.  

 


