UCHWAŁA Nr XLI/343/15/16
Senatu Politechniki Śląskiej
z dnia 27 czerwca 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu zarządzania własnością intelektualną
na Politechnice Śląskiej
Na podstawie art. 86c ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 21) Statutu Politechniki
Śląskiej
Senat Politechniki Śląskiej
postanawia:
I. W „Regulaminie zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej” uchwalonym
w dniu 30 marca 2015 roku Uchwałą Senatu Nr XXVII/217/14/15, wprowadzić następujące
zmiany:
1) w treści regulaminu wyrazy: „Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem” zastępuje
się każdorazowo, w odpowiednim przypadku wyrazami: „właściwy Prorektor”,
2) w § 1 po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12 w brzmieniu:
„12. „projekty racjonalizatorskie” – twórcze rozwiązania natury technicznej jak
i organizacyjnej, nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem
podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym i przemysłowym oraz
topografią układu scalonego, a polegające w szczególności na usprawnieniu
znanych rozwiązań i/lub dostosowywaniu ich do potrzeb konkretnego
przedsiębiorstwa;”
a dotychczasowa numeracja ust. 12÷20 otrzymuje numerację „13÷21”,
3) po rozdziale 7 „ Bazy danych” dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:
„Rozdział 7 a
Projekty racjonalizatorskie
§7a
1. Twórcy zgłaszają projekty racjonalizatorskie w trybie określonym w § 10.
2. Zasady wynagradzania twórców projektów racjonalizatorskich określa § 21.
3. Do projektów racjonalizatorskich stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia
niniejszego regulaminu.”,
4) w § 13 w ust. 4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Kwestia ta jest negocjowana przez kierownika pracy i dyrektora CITT łącznie.”,

5) w § 21 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Środki uzyskane przez Uczelnię z tytułu komercjalizacji, dzielone są według
następujących zasad:
a) kwotę w wysokości nie wyższej niż 25% kosztów poniesionych przez Uczelnię,
bezpośrednio związanych z komercjalizacją, do których zalicza się np. koszty
zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny
wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych, przekazuje się
jednostce organizacyjnej Uczelni, która je poniosła, o ile zostały przez nią
sfinansowane ze środków własnych i poniesione po dacie podjęcia decyzji
o komercjalizacji, o której w § 16, ust. 2, pkt a) Regulaminu,
b) z pozostałej kwoty otrzymują:
 50% - twórcy rozwiązania wg udziału procentowego, wskazanego w karcie
zgłoszenia dobra intelektualnego,
 10% - jednostka(i) organizacyjna(e) Uczelni właściwa(e) z uwagi na miejsce
zatrudnienia twórcy(ów), proporcjonalnie do udziałów procentowych,
wskazanych w karcie zgłoszenia dobra intelektualnego,
c) pozostałe środki są przekazywane Centrum Innowacji i Transferu
Technologii.”,
6) w § 21 po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:
„5. W indywidualnych przypadkach Rektor może przewidzieć przydzielenie twórcy
nagrody za wynalazczość oraz za prace badawcze i wdrożeniowe.”,
a dotychczasowa numeracja ust. 5÷7 otrzymuje numerację „6÷8”.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

