
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA UCZELNIANĄ WŁASNOŚCIA INTELEKTUALNĄ 

W POLITECHNICE OPOLSKIEJ 

Organizator: Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej 

Data: 30.11 - 01.12.2017 r. 

Godziny: 9:00 – 15:00 (rejestracja od godz. 8:30) 

Miejsce: aula nr 25, budynek nr 9A, ul. Prószkowska 76 (II Kampus Politechniki Opolskiej) 

 

Pierwszy dzień szkoleniowy  
I MODUŁ ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNI 

1) ORGANIZACJA PROCESÓW KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W UCZELNI 

- infrastruktura organizacyjna dedykowana procesom komercjalizacji oraz jej 

finansowanie:  

 Organizacja systemu transferu technologii na uczelni; 

 Centra transferu technologii funkcjonujące jako jednostki uczelniane; 

 Zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych uczelni na utrzymanie 

potencjału badawczego. 

2) REGULAMIN ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - zarządzanie własnością 

intelektualną i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych w 

świetle przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (wybrane zagadnienia): 

 Własność pracowniczych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

know-how związanego z tymi wynikami; 

 Prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie 

ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 

przemysłowej; 

 Notyfikacja o wynikach badań przez pracownika, studenta i doktoranta; 

 Zasady dotyczące trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami; 

 Tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji; 

 Zasady wynagradzania twórców oraz podziału środków z komercjalizacji. 

II MODUŁ  
3) SPOSOBY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC B+R 

 ogólne mechanizmy komercjalizacji wyników prac B+R z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa; 

 konsekwencje zastosowania wybranych modeli komercjalizacji w procesie 

transferu technologii. 



4) SPÓŁKA SPIN-OFF 

• Procedura tworzenia spółek spin-off przy udziale spółki celowej 

• Wnoszenie prawa własności intelektualnej do spółki w drodze aportu (wkład   

            niepieniężny) a obejmowanie lub nabywanie w zamian jej udziałów 

 

 

Drugi dzień szkoleniowy  
III MODUŁ PRAWNE ASPEKTY 

1) RODZAJE I METODY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 

2) PRAWNE ASPEKTY UMÓW TRANSFERU TECHNOLOGII - formalno-prawne aspekty 

współpracy naukowo-biznesowej – sposoby efektywnego nawiązywania współpracy z 

przedsiębiorcami przy jednoczesnej ochronie własnych interesów: 

 rodzaje umów w transferze technologii; 

 nabycie praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how;  

 aspekty praktyczne tworzenia umów licencyjnych i umów sprzedażowych. 

3) CHARAKTER PRAWNY UMOWY KONSORCJUM 

4) UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI - bezpieczeństwo prawne w kontekście 

negocjacji z inwestorami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prowadzący szkolenie 
mgr Grzegorz Kierner 

Główny Specjalista kierujący Działem Innowacji i Współpracy z Gospodarką 

Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe w 

zakresie Informatyki. Kierownik Działu Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki 

Łódzkiej. Trener (Szkoła Trenerów Marik), coach (ICC), doradca dla sektora MSP. Od 2005 

kierował Biurem Karier PŁ. Trener i mentor w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji 

Politechniki Łódzkiej. Wykładowca na studiach podyplomowych. Tematyką wsparcia 

przedsiębiorczości i transferu technologii zajmuje się od 2006 roku. Autor, koordynator, 

ekspert, konsultant w kilkunastu projektach (w tym międzynarodowych) wspierających 

innowacje i transfer technologii (m.in. Innowacja kluczem do sukcesu- 3.1 PO IG., 

Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie- 5.2 PO IG, Wsparcie 

przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem 

dobrych praktyk innych krajów UE- 8.2.1 PO KL), międzynarodowych projektach 

wspierających rozwiązania ekologiczne w sektorze MSP (PeSCoS- w ramach programu 

Leonadro). 

dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka 

Główny Specjalista kierujący Sekcją Transferu Technologii 

Z wykształcenia biotechnolog, absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony własności 

intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 

2009-2014 kierowała pracą Działu Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, aktywnie 

uczestnicząc w tworzeniu innowacyjnej polityki uczelni oraz działając w zakresie edukacji 

środowiska naukowego w kierunku aktywnej innowacyjności i przedsiębiorczości. Jako 

certyfikowany pełnomocnik Systemu Zarzadzania Jakością odpowiedzialna za wdrożenie i 

utrzymanie systemu w DTT PŁ, a także ciągłe doskonalenie procedur i procesów zgodnie z 

normą ISO 9001:2008. Prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych 

problematyce komercjalizacji uczelnianych wyników prac badawczych i rozwojowych, jak 

również doradca w zakresie sporządzania umów dotyczących transferu uczelnianych 

technologii oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami. od 2014 r. 

Główny specjalista w Sekcji Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. 

Anna Michowska-Stasik 

Prawnik 

Uzyskała tytułu zawodowy adwokata po ukończonej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej 

Radzie Adwokackie w Łodzi, magister Prawa na Wydziale Prawa i Administracji na 

Uniwersytecie Łódzkim, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności 

intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje 

się w szeroko pojętej własności intelektualnej oraz prawie handlowym. W szczególności zaś 

w tematyce prawa autorskiego, know-how, procedurach uzyskiwania patentów, prawa 

ochronnego na znak towarowy, jak również zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz 

szukania nowych rozwiązań na skuteczne zabezpieczenie praw autora.  


