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1. Wstęp 

 

W czerwcu 2011 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rozpoczął realizację 

projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 

w ramach PIORYTETU VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty 

Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu 

województwa. 

Celem zasadniczym projektu jest opracowanie, przetestowanie upowszechnienie i 

włączenie do 2015r. modelu współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych 

z przedsiębiorcami województwa kujawsko-pomorskiego (WKP) w zakresie zwiększenie 

adaptacyjności środowiska akademickiego do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na 

wiedzy. W ramach projektu opracowany został innowacyjny model systemowego procesu 

nawiązywania współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z 

przedsiębiorcami WKP oraz zwiększenie adaptacyjności środowiska akademickiego do 

potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.  

Obecnie w Polsce  wzrasta świadomość tego, iż rozwój gospodarczy współczesnego 

świata jest oparty przede wszystkim na osiągnięciach naukowych i wprowadzanych 

innowacjach. Przedsiębiorstwa w coraz większej mierze nastawione są na podnoszenie 

własnej konkurencyjności poprzez wprowadzanie nowych technologii, powstających właśnie 

na wyższych uczelniach. W krajach Europy Zachodniej i USA już od wielu lat naukowcy są 

przygotowywani do roli przedsiębiorcy i zaznajamiani z regułami rynkowymi. Służą temu 

specjalne ścieżki kształcenia oraz wsparcie doradców oferowane przez inkubatory 

przedsiębiorczości oraz transfery technologii. W Polsce dopiero od niedawna zaczęto 

uświadamiać braki w edukacji związanej z tymi zagadnieniami. W związku z tym 

przeprowadza się ostatnio w naszym kraju szereg działań mających na celu poprawę 

obecnego stanu. 

Mimo dobrze zdefiniowanych korzyści z przedsiębiorczości akademickiej, brak jest 

konkretnych procesów i narzędzi do efektywnego pobudzania i rozwijania postaw 

przedsiębiorczości na uniwersytetach. Jak pokazują badania prowadzone m.in. przez PARP, 

w Polsce dotychczasowe formy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej ograniczają się do 

szkoleń i tworzenia kolejnych instytucji wsparcia B+R a brak jest działań 

komplementarnych, angażujących całą społeczność akademicką od studenta do pracownika 

naukowego i przedsiębiorców włącznie.  
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Aby dokładnie zdiagnozować problemy przedsiębiorczości akademickiej oraz 

optymalnie opracować model współpracy pomiędzy uczelnią tj. pracownikami naukowymi, 

doktorantami studentami oraz przedsiębiorcami w ramach projektu przeprowadzono 

badania dotyczące stopnia dopasowania poziomu przedsiębiorczości wybranych grup 

studentów, doktorantów i pracowników naukowo-badawczych Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego do potrzeb przedsiębiorców WKP.  Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 

2011 roku Fundację Rozwoju Talentów z Poznania we współpracy z Kujawsko-Pomorskim 

Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.  W przypadku przedsiębiorstw o wypełnienie 

ankiety poproszone zostały osoby, które zajmują się zatrudnianiem i rozwojem pracowników 

w organizacji lub ich właściciele. Wywiady telefoniczne zostały przeprowadzone z osobami 

zarządzającymi danymi instytucjami z otoczenia uczelni. Wśród 28 przedsiębiorstw 

zaliczanych do małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego 

objętych badaniem zatrudnia pracowników o profilu informatyka lub mechatronika. 

Przedsiębiorstwa to głównie firmy produkcyjne (75% wszystkich ankietowanych firm) ora 

25% to firmy zajmujące się handlem i świadczeniem usług.  

 

 

Przeprowadzona badania potwierdzają, iż do głównych problemów rozwoju 

przedsiębiorczości akademickiej w Polsce jak i województwie kujawsko-pomorskim zalicza 

się niedostatek m.in.: programów dydaktycznych dotyczących uruchomienia i prowadzenia 

własnego biznesu lub realizacji outsourcingu, różnorodnych form kształcenia studentów – w 

tym form blended oraz e-learning, oraz umiejętności wykorzystania ICT do efektywnego 

prowadzenia biznesu i budowania gospodarki hi-tech. Ponadto wykazany w raporcie 

niedostateczny brak współpracy pomiędzy sektorem biznesowym a przedstawicielami nauki 

przekłada się bezpośrednio na niską ocenę województwa kujawsko-pomorskiego w 

odniesieniu do innowacyjności. Wg poradnika przedsiębiorcy „System wspierania innowacji i 

transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce” – Warszawa 2003 jednym z 

kluczowych działań, aby przedsiębiorstwo mogło tworzyć innowacje, powinno mieć dostęp 

do niezbędnej wiedzy. Bez transferu wiedzy z placówek B+R do przedsiębiorstw niemożliwe 
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jest powstawanie źródeł nowych technologii. W skali kraju jak wynika z poradnika 

przedsiębiorcy przeciętny poziom polskich przedsiębiorstw w tym MMŚP jest 

niezadawalający i odbiega od średnich europejskich (Raport GUS; Piałuta M: Wspieranie 

procesów innowacyjności w Polsce i w krajach EU, OPO Bydgoszcz 2001). Potwierdza to 

także niska aktywność patentowa polskich twórców (GUS). Przedstawione badania wyraźnie 

wskazują, iż odpowiedzialność za udaną i efektywną współpracę ponoszą wszystkie 

zaangażowane strony. Działania w celu pobudzania przedsiębiorczości akademickiej powinny 

mieć charakter komplementarny, angażujący całą społeczność akademicką od studenta do 

pracownika naukowego i przedsiębiorców włącznie. Rozpoznanie potrzeb i możliwości, oraz 

przeprowadzenie działań, za które odpowiedzialne są zarówno firmy, jak i studenci, uczelnie 

i instytucje z jej otoczenia mają realną szansę złożyć się na sukces jaki jest rozwój 

innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. Bez diagnozy potrzeb 

poszczególnych ogniw tego łańcucha nie będzie możliwa efektywna współpraca.   

W pierwszej kolejności istotne byłoby uświadomienie sobie przez wszystkie strony korzyści, 

jakie niesie współpraca między nimi. To z powodu braku tej świadomości i braku 

dostrzegania otwierających się dzięki tej współpracy możliwości, strony nie wykazują chęci 

wspólnego działania.  

Podsumowując, konieczne jest stworzenie silnych ośrodków akademickich 

dysponujących wysokokwalifikowaną kadrą oraz nastawionych na rozwój przedsiębiorczości 

akademickiej, gdyż powszechnym problemem przedsiębiorców województwa kujawsko-

pomorskiego zgodnie z Raportem „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w WKP” 

jest pozyskiwanie specjalistów zawodów technicznych, szczególnie z  ICT. Poziom wiedzy i 

umiejętności praktycznych absolwentów i kierunków inżynierskich jest gwarantem 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce województwa kujawsko-

pomorskiego, a także całego kraju. 

Wyniki, wnioski i rekomendacje dotyczące stopnia niedopasowania poziomu 

przedsiębiorczości wybranych grup studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do potrzeb przedsiębiorców z województwa kujawsko-

pomorskiego są udostępnione na stronie projektu projektu www.innowacyjny.ukw.edu.pl. 
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Polski system edukacji akademickiej oparty jest w dużej części na koncepcji   

uniwersytetu humboldtowskiego, gdzie celem nadrzędnym jest rozwój nauki w dziedzinach 

podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, chemia i mechanika. Proces dydaktyczny 

koncentruje się zatem na zdobywaniu przez studentów gruntownej wiedzy z tychże 

dyscyplin, co często odbiega od oczekiwań biznesu i rynku pracy dla absolwentów. Zmiany 

techniczne i technologiczne wymagają od uczelni szybszych korekt programów nauczania 

dostosowanych do bieżących potrzeb gospodarki. Postęp ten szczególnie widoczny jest na 

kierunkach inżynierskich związanych z technologiami informacyjnymi (ICT), w których 

zmiany technologiczne są szczególnie dynamiczne. 

Uczelnie prowadzące kierunki informatyka i mechatronika koncentrują wysiłki na 

modyfikacji treści programowych w obrębie prowadzonych przedmiotów oraz na modyfikacji 

siatki godzin by jak najlepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz 

stanu techniki. W procesie tym dotychczas nie uwzględniono potrzeby edukacji biznesowej 

inżynierów, tak by po skończeniu studiów lepiej rozumieli mechanizmy gospodarki rynkowej 

w której będą pracowali. Obecnie inżynier powinien posiadać nie tylko wiedzę techniczną z 

danej dziedziny, ale także zrozumienie procesów finansowych, relacji biznesowych oraz 

podstaw zarządzania projektami oraz zasobami. 

 

W ramach projektu wprowadzono następujące nowe element, oraz modyfikacje już 

istniejących: 

- wzbogacenie siatki godzin o nowe przedmioty z zakresu przedsiębiorczości, 

- sfinansowanie uczestnictwa w dualnym kursie Routing i BYOB (Be Your Own Boss) w 

ramach akademii Cisco 

- stworzenie portalu komunikacji z biznesem, 

- prowadzenie nowoczesnej metody nauczania: e-learning (interaktywne moduły), 

- prowadzenie bieżącej ewaluacji poziomu kompetencji, umiejętności i wiedzy studentów, 

co jest działaniem innowacyjnym gdyż wprowadza model stosowany na uczelniach 

amerykańskich wyszukiwania najzdolniejszych studentów i umożliwienie im 

prawidłowego rozwoju już w trakcie studiów,  

- wypracowanie algorytmu prowadzenia dyplomów z tematyki zgłaszanej przez firmy. 

 

Wszystkie elementy proponowanego modelu podporządkowanie są  koncepcji zwiększenia 

innowacyjności studentów oraz przygotowania ich do sprawnego poruszania się w 

środowisku biznesowym. Wzbogacenie siatki godzin o przedmioty z zakresu 

przedsiębiorczości dostarczyło studentom wiedzy pożądanej przez przedsiębiorców z 

zakresu: prawa autorskiego, sztuki negocjacji, ochrony własności intelektualnej, 

innowacyjności w biznesie, pozyskiwanie funduszy unijnych, outsourcing, finansów, 

marketingu oraz ekonomicznych podstaw działalności biznesowej. Wiedza uzyskane przez 

2. Opis procedur i schematów postępowania w 
trakcie wdrażania projektu 



studentów z przedmiotów i zagadnień  merytorycznych wprowadzonych do siatki godzin 

okazała się być ceniona przez przedsiębiorców. Wdrożony portal komunikacji z Biznesem 

pozwolił przedstawić spójną ofertę badawczą jednostki kierowaną do środowiska 

biznesowego. Portal w sposób oczywisty przyczynia się to do zwiększenia zainteresowania 

przedsiębiorców prowadzonymi badaniami, wprowadza bowiem jasny przekaz na temat 

możliwości badawczych jednostki naukowej, jej pracowników i studentów, którzy również 

biorą udział w badaniach, co zwiększa szansę na współpracę studentów z przedsiębiorcami 

w ramach prowadzonych prac dyplomowych. Dzięki portalowi współpracy z biznesem, 

przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób zgłaszać własne propozycje na tematy badań i prac 

dyplomowych co ubogaca współpracę i przynosi wymierne korzyści zarówno dla studenta jak 

i dla przedsiębiorcy. Wartością dodaną tejże współpracy oprócz samej pracy dyplomowej 

jest zapoczątkowanie lub pogłębienie współpracy studenta oraz promotora z konkretnym 

przedsiębiorcą, poddanie się pewnemu rygorowi technologicznemu, oraz wymaganiom 

rynku, które są odmienne od oczekiwań promotora co do funkcjonalności rozwiązań często 

tylko opisywanych teoretycznie w ramach pracy dyplomowej. Wprowadzenie szkoleń e-

learningowych, pozwala zminimalizować koszty procesu dydaktycznego, dla przyszłego 

odbiorcy produktu finalnego. W ramach produktu innowacyjnego opracowano gotowe 

moduły e-learningowe w otwartym formacie, co umożliwi ich łatwą implementację na 

własnej platformie dystrybucji treści nauczania zdalnego. Wszystkie te elementy poddane 

zostały rygorystycznej ewaluacji zewnętrznej, i uzyskały pozytywną opinię co do ich 

skuteczności i jakości merytorycznej. Są łatwe w implementacji w ramach wypracowanych 

produktów.  

 
 
 
 



 
 

2.1 Istota innowacyjności procesu dydaktycznego  

dla kierunków technicznych 

Wymiar innowacyjności projektu obejmował wprowadzenie nowych  i modyfikacji 

istniejących elementów, form wsparcia, narzędzi oferowanych w ramach uczelni. 

Wprowadzenie zmian innowacyjnych ukierunkowane jest na uzyskanie celowych korzyści w 

postaci nowego podejścia do procesu kształcenia i budowania postaw probiznesowych, 

poprzez: 

wzbogacenie siatki godzin o nowe przedmioty z zakresu przedsiębiorczości, 

uruchomienie Lokalnej Akademii Cisco oraz sfinansowanie uczestnictwa w Routing i BYOB 

(Be Your Own Boss), prowadzenie nowoczesnej metody nauczania: e-learning (interaktywne 

moduły), prowadzenie bieżącej ewaluacji poziomu kompetencji, umiejętności i wiedzy 

studentów, co jest działaniem innowacyjnym gdyż wprowadza model stosowany na 

uczelniach amerykańskich wyszukiwania najzdolniejszych studentów i umożliwienie im 

prawidłowego rozwoju już w trakcie studiów, wypracowanie algorytmu prowadzenia 

dyplomów z tematyki zgłaszanej przez firmy 

 

Proponowana innowacja procesu dydaktycznego zakłada: 

-  dostarczenie zupełnie nowych kompetencji biznesowych studentom kierunków: 

informatyka i mechatronika, 

-   wprowadzenie sytemu motywacyjnego polegającego na oferowaniu kolejnych 

etapów wsparcia dydaktycznego tylko dla części studentów, kryterium są obiektywne wyniki 

uzyskane w poprzednim etapie. 

 

Innowacyjny proces dydaktyczny składa się  4 bloków, po każdym z nich uczestnicy są 

oceniani pod względem merytorycznym.  
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2.2 Modyfikacja siatki godzin dla informatyki i mechatroniki o przedmioty 

związane z przedsiębiorczością  

 

Projekt zakłada modyfikacje siatek godzin na kierunku informatyka inżynierska oraz 

mechatronika, aby bloki przedmiotów: Innowacyjność biznesu i Finanse firmy  były 

obowiązkowe dla całego rocznika studentów. W konsekwencji studenci będą zobligowani do 

osiągnięcia minimalnego poziomy wiedzy co zachęci ich do dalszego zdobywania wiedzy na 

przedmiotach obieralnych w kolejnych semestrach. Korekta siatek godzin musi zostać 

uprzednio zaakceptowana przez Radę Wydziału.  Zmodyfikowana do wymagań projektowych 

siatka dla specjalności: Sieci i systemy rozproszone, kierunku: Informatyka zostanie 

złączona do niniejszego podręcznika wdrażania. Zmodyfikowana siatka godzin dla kierunku 

informatyka inżynierska stanowi załączniki nr.2. 
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2.3 Sylabusy przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych 

 

Innowacyjny proces dydaktyczny składa się  4 bloków, po każdym z nich uczestnicy są 

oceniani pod względem merytorycznym.  

 

Blok I przewidziany jest dla wszystkich studentów kierunków informatyka i mechatronika, 

dwa przedmioty: Innowacyjność biznesu oraz Finanse firmy zostaną wprowadzone do siatki 

godzin na semestry 1, 2 i 3. Projektodawca uważa powyższe zagadnienia za istotne dla 

wszystkich studentów, ponieważ treści programowe mają zmotywować studentów do 

myślenia pro biznesowego i aktywnego poszukiwania innowacji w dyscyplinie, którą 

studiują.   

INNOWACYJNOŚĆ BIZNESU
‐ Autoprezentacja firmy 
‐ Innowacyjność w biznesie
‐ Zostań przedsiębiorcą 
‐ Ochrona własności intelektualnej

FINANSE FIRMY
‐ Pozyskiwanie funduszy unijnych na działalność
  B+R i projekty innowacyjne
‐ Outsourcing
‐ Ekonomiczne podstawy działalności biznesowej
‐ Finanse w organizacji IT
‐ Marketing w organizacji IT
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RELACJE BIZNESOWE
‐ Metody rozwiązywania konfliktów
‐ Negocjacje biznesowe
‐ Badania rynku S

em
 3

 
 

Po zakończeniu dydaktyki bloku I nastąpi ocena studentów na podstawie wyników jakie 

uzyskali w każdym z 12 modułów tematycznych. Na postawie sumy uzyskanych punktów 

opracowana zostanie lista rankingowa, będąca kryterium dostępu do II bloku dydaktycznego 

- Zarządzanie zasobami, który będzie składał się z 4 przedmiotów obieralnych. Przewiduje 

się, że 80 procent uczestników bloku I będzie kontynuowało uczestnictwo w dalszym etapie 

edukacyjnym, wybierając przedmioty te jako obieralne. Limitowanie dostępu do kolejnych 
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zajęć jest także działaniem wzmacniającym postawy pro biznesowe, gdyż te same cechy: 

determinacja i pracowitość są kluczowe do osiągania sukcesu na konkurencyjny rynku pracy 

i usług.  

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
‐ Zarządzanie przez cele
‐ Zarządzanie zespołem
‐ Sztuka manipulacji
‐ Biznes planB
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Po zakończeniu dydaktyki bloku II nastąpi ocena studentów na podstawie wyników jakie 

uzyskali w każdym z poprzednich 8 modułów tematycznych. Opracowana będzie lista 

rankingowa studentów. Dla 60% najlepszych osób przewidziane jest blok III – uczestnictwo 

w prestiżowym szkoleniu Cisco Routing i BYOB wewnątrz struktury Cisco Network 

Academy, do której UKW należy. 

 

 

Dualny kurs CISCO 
 Routing i BYOB (Be Your Own Boss)
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Udział w trzech odmiennych blokach dydaktycznych dostarczy studentkom i studentom 

szerokiej, aplikacyjnej wiedzy związanej z prowadzeniem własnego biznesu nakierowanego 

na innowacyjność. Wydaje się jednak, że najlepszym sposobem weryfikacji wiedzy jest 

sprawdzenie potencjału oraz przydatności przyswojonej wiedzy w praktyce biznesowej. W 

tym celu zakłada się wyłonienie 10 osób o najwyższym potencjale, posiadających realne 

szanse na relacje innowacji. Osoby te otrzymają opłacenie kosztów preinkubacji własnej 

firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości praz 6 miesięcy. Aby pomóc 

preinkubowanej firmie w rozwoju początkowym, przewiduje się opłacenie konsultacji z 

managerem biznesu, który dzięki własnemu doświadczeniu biznesowemu, powinien wskazać 

mocne i słabe strony Koncepcji biznesowej oraz wspierać merytorycznie w rozwoju firmy.  
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URUCHOMIENIE WŁASNEJ FIRMY W 
AKADEMICKIM INKUBATORZE 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
‐ finansowanie nowych firm w AIP
-  konsultacji z managerem biznesu
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2.4 Sylabusy przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych 

Obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest zapoznanie studentów z treściami 

zawartymi w opisie przedmiotu i programie nauczania przedmiotu zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 

Regulaminu Studiów UKW. Program nauczania modułu/przedmiotu podaje się do 

wiadomości studentów w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Opracowane i podpisane wzory formularzy przekazywane są do sekretariatu jednostki 

organizacyjnej prowadzącej kierunek/specjalność nie później niż na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem zajęć.  

Opis przedmiotu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji efektów 

kształcenia opracowuje się zgodnie z zapisami Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego Nr 21/2014/2015 z dnia 16 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia Wytycznych dla 

rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych 

zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w 

zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni na rok akademicki 2015-

2016, Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 21/2014/2015 Senatu UKW z dnia 16 grudnia 

2014r.,  Załącznika Nr 1.11 Opis przedmiotu, programu nauczania oraz sposobów 

weryfikacji efektów kształcenia w Załącznikach do Wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek organizacyjnych.  
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Sylabus przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 
 

OPIS PRZEDMIOTU 
  
Nazwa przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 

Kod przedmiotu Inf1/29 /  Mechatronika 

 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 
Specjalność/specjali
zacja  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil: ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 
Rok/semestr 

w trybie stacjonarnym 
w trybie 

niestacjonarnym 

  
I 
I 

1,2 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł 
zawodowy, imię i 
nazwisko 
koordynatora 
przedmiotu 

mgr Kamil Machnik, mgr Dorota Flizikowska, Adw. Anna 
Pieczyńska, Adw. Przemysław Kazimierski, mgr Agnieszka 
Matuszak, mgr inż. Waldemar Tylicki, mgr Karolina Kmieć 

  
Liczba godzin 
dydaktycznych i 
formy zajęć 

w trybie stacjonarnym:      ćw. 90 
w trybie niestacjonarnym:   ćw. 60 

Liczba punktów ECTS 

2 pkt., w tym 
• zajęcia o charakterze praktycznym: 2 pkt. 
 zajęcia 

teoretyczne 
(godziny) 

zajęcia  
praktyczne  
(godziny) 

ZAJĘCIA KONTAKTOWE    

Ćwiczenia  90 

razem  90 

razem zajęcia kontaktowe - godziny 90 

ECTS - zajęcia kontaktowe 2 
razem zajęcia kontaktowe i praca 

samodzielna - godziny 90 

ECTS za przedmiot 
 2 
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Rygory zaliczenie z oceną 

Typ przedmiotu przedmiot ogólny 

Język wykładowy Polski 

  

Przedmioty 
wprowadzające i 
wymagania wstępne 

Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza 
W1: Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej przedsiębiorczości 

Umiejętności 
U1: Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie 

Kompetencje 
K1: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
 

  
 
 
........................                    ..............................................................                          
     data                               podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu* 
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Sylabus przedmiotu Relacje biznesowe 

OPIS PRZEDMIOTU 
  
Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 

Kod przedmiotu Inf1/29 /  Mechatronika 

 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil: Ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 
Rok/semestr 

w trybie stacjonarnym 
w trybie niestacjonarnym 

  
II 
II 

3 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko koordynatora 
przedmiotu 

mgr Dorota Flizikowska,  
mgr Hubert Kowalik 

  
Liczba godzin dydaktycznych i 
formy zajęć 

w trybie stacjonarnym:       ćw. 30 
w trybie niestacjonarnym:   ćw. 21 

Liczba punktów ECTS 

2 pkt., w tym 
• zajęcia o charakterze praktycznym: 2 pkt. 
 zajęcia teoretyczne 

(godziny) 

ZAJĘCIA 
KONTAKTOWE 30 

Ćwiczenia 30 
razem 30 

razem zajęcia 
kontaktowe - 

godziny 30 
ECTS - zajęcia 

kontaktowe 2 
razem zajęcia 
kontaktowe i 

praca samodzielna 
- godziny 

30 

ECTS za przedmiot 2 
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Przedmioty wprowadzające i 
wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza 
W1: Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i 
prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne 
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 

Umiejętności 
U1: Potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i uzasadniać opinie 

Kompetencje 
K1: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
 

  
 
........................                    ..............................................................                           
     data                               podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu* 
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Karty przedmiotów obowiązkowych na II roku Informatyki i Mechatroniki: 

• Metody rozwiązywania konfliktów  Liczba godzin 10 
• Negocjacje biznesowe      Liczba godzin 10  
• Badanie rynku    Liczba godzin 10 

 

Relacje biznesowe – przedmiot obowiązkowy   30h 

Karty przedmiotów obieralnych na II roku Informatyki i Mechatroniki: 

• Zarządzanie przez cele   Liczba godzin 10 
• Zarządzanie zespołem      Liczba godzin 10  
• Sztuka manipulacji   Liczba godzin 10 
• Biznes Plan    Liczba godzin 10 

Zarządzanie zasobami – przedmiot obieralny     40h 

2.5 Karty przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych  

 

 

 

 Karty przedmiotów obowiązkowych na I roku Informatyki i Mechatroniki: 

• Autoprezentacja firmy      Liczba godzin 10  
• Innowacyjność w biznesie   Liczba godzin 10 
• Zostań przedsiębiorcą    Liczba godzin 10 
• Ochrona własności intelektualnej   Liczba godzin 10 
• Pozyskiwanie funduszy unijnych na działalność B+R i projekty innowacyjne 

Liczba godzin 10 
• Outsourcing     Liczba godzin 10 
• Ekonomiczne podstawy działalności biznesowej  

Liczba godzin 10 
• Finanse w organizacji IT   Liczba godzin 10 
• Marketing w organizacji IT                         Liczba godzin 10 

 
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacyjność biznesu i finanse firmy  ‐ przedmiot obowiązkowy  90h 
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 

Rektora UKW 
z dnia 10 lutego 2012r. 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy-letni) 

Nazwa przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 
Moduł:  Autoprezentacja firmy 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 
Liczba godzin 
dydaktycznych 10 z 90h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, 
imię i nazwisko 
prowadzącego daną formę 
zajęć 

mgr Kamil Machnik  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
    - podstawowe zasady savoir-vivre w biznesie 
    - w jaki sposób skutecznie prezentować siebie i firmę  
    - w jaki sposób prezentować siebie na forum publicznym 
    - auto-techniki radzenia sobie ze stresem w wystąpieniach 
    - podstawa umiejętności komunikacyjnych 
    - budowanie relacji długoterminowych 
    - odwzorowanie - podstawowa technika komunikacji niewerbalnej 
    - motywacja - jak z niej korzystać 
    - dokumenty aplikacyjne 
    - rozmowy kwalifikacyjne i sztuczki rekrutujących 
Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

    - Teorie osobowości - C.HALL, G.LINDZEY, 
J.CAMPBELL     
    - Coaching - A.VICKERS, S.BAVISTER 
    - Psychologia Sprzedaży - BRIAN TRACY 
   - Wywieranie wpływu na ludzi - R. CIALDINI 

Literatura uzupełniająca 
(w tym portale 
internetowe) 

    - Marketing - PHILIP KOTLER 
    - Obudź w sobie olbrzyma - A. ROBINS 
    - Sztuczki Umysłu - D.Brown 
    - Czas na zmianę - R.Bandler 

 
data                                              podpis prowadzącego    

 
data                                             podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
 

Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (letni-zimowy) 
Nazwa przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 

Moduł:  Innowacyjność w Biznesie 
Wydział 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra 
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek 
Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja 
 

Opisywana forma zajęć 
Ćwiczenia 

Liczba godzin 
dydaktycznych 10 z 90h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, 
imię i nazwisko 
prowadzącego daną formę 
zajęć 

mgr Kamil Machnik  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
- jak planować innowacyjny biznes krok po kroku 
- jak sprawiać aby konkurencja stała się nieistotna 
- metody generowania pomysłów na biznes 
- pojęcia innowacyjności produktowej i usługowej  
- analiza rynku pod względem innowacyjności własnej 
- niestandardowe formy prowadzenia działalności 
- testowanie pomysłów na biznes    -  kreatywność w biznesie 
- jakie strategie warto poznać i stosować w biznesie 
- opracowanie strategii i analizy SWAT 
Metody dydaktyczne 

wykład, prezentacja multimedialna  

Metody i kryteria oceniania 
Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor 
zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa Zmiana reguł gry w biznesie - A.G.LAFLEY,  
Marketing - PHILIP KOTLER 
Coaching - A.VICKERS, S.BAVISTER 

Literatura uzupełniająca (w 
tym portale internetowe) 

Wywieranie wpływu na ludzi - R. CIALDINI 
Sekret – R.BYRNE 
Kto zabrał mój ser – S.JOHNSON 
Obudź w sobie olbrzyma - A. ROBINS  

data                                                     podpis prowadzącego daną formę zajęć 
 

data                                                     podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy-letni) 

Nazwa przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 
Moduł: Zostań przedsiębiorcą 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 
Liczba godzin 
dydaktycznych 10 z 90h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł 
zawodowy, imię i 
nazwisko prowadzącego 
daną formę zajęć 

mgr Dorota Flizikowska  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
- rodzaje działalności gospodarczej: osoby fizyczne, osoby prawne 
- charakterystyka spółek: z ograniczoną odpowiedzialności, jawnych, 
komandytowych 
- rejestracja własnej działalności gospodarczej w realiach polskich 
- informacja o podstawowych dokumentach rejestracyjnych 
- rejestracja spółki z o.o., KRS  
- niestandardowe formy prowadzenia/testowania pomysłów na biznes  
- przedsiębiorstwa typu spin-off, spin-out 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  
Metody i kryteria 
oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, 
LexisNexis, Warszawa 2005,  

Literatura uzupełniająca 
(w tym portale 
internetowe) 

J. Olszewski (red.), Publiczne prawo 
gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa 2005,  
J. Ciechanowicz-McLean, A. Powałowski, Prawo 
gospodarcze publiczne. Zarys wykładu, 
Warszawa 2003 
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze 
Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2005 
M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. 
Zagadnienia administracyjnoprawne, 
Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998  

 
......................................                          .................................................................................. 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
      
 .......................................                      ...................................................................................... 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy-letni) 

Nazwa przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 
Moduł: Ochrona własności intelektualnej  

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 
Liczba godzin 
dydaktycznych 10 z 90h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, 
imię i nazwisko 
prowadzącego daną formę 
zajęć 

Adw. Anna Pieczyńska i Adw. Przemysław 
Kazimierski 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
I.Wprowadzenie: pojęcie i definicja własności intelektulalnej; historia ochrony 
własności intelektulanej; system źródeł prawa własności intelektualnej i 
przemysłowej; systemy ochrony własności intelektualnej. 
II. Prawa autorskie i prawa pokrewne: przedmioty prawa autorskiego, podmioty 
prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, 
dozwolony użytek chronionych utworów, rodzaje i treść praw pokrewnych, obrót 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,  
III. Podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej: pojęcie wynalazku i 
przesłanki jego zdolności patentowej, pojęcie wzoru użytkowego i przesłanki 
jego zdolności ochronnej, pojęcie wzoru przemysłowego i przesłanki jego 
zdolności ochronnej, pojęcie i rodzaje znaków towarowych, oznaczenia 
geograficzne; procedura uzyskania patentu oraz innych praw ochronnych, 
systemy ochrony własności przemysłowej, obrót prawami własności 
przemysłowej. 
Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  
Metody i kryteria 
oceniania Zaliczenie z oceną, testy 

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 
System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 
13, pod red. J. Barty, Warszawa 2013 
 

Literatura uzupełniająca 
(w tym portale 
internetowe) 

W. Machała, Utwór. Przedmiot prawa 
autorskiego, Warszawa 2012 
R.Skubisz, Prawo własności przemysłowej. 
Warszawa 2012  
E. Nowińska, U.Promińska, M. DuVall, Prawo 
własności przemysłowej, Lexis Nexis, Warszawa 
2011 
www.legalnakultura.pl 
www.uprp.pl 

  data                                            podpis prowadzącego daną formę zajęć 
 
  data                                            podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy-letni) 

Nazwa przedmiotu 
Innowacyjność biznesu i finanse firmy 

Moduł:  Pozyskiwanie funduszy unijnych na 
działalność B+R i projekty innowacyjne 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 90h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, 
imię i nazwisko 
prowadzącego daną formę 
zajęć 

mgr Agnieszka Matuszak  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
 Fundusze Europejskie: 

• Polityka regionalna/strukturalna/spójności - definicje i ich charakterystyka 
• Zasady i cele polityki spójności na lata 2014-2020 
• Zasady, cele i instrumenty polityki regionalnej 
• Budżet Unii Europejskiej 
• Jakie kraje otrzymują wsparcie UE 
• Gdzie szukać informacji o funduszach unijnych? 

 
 Możliwości pozyskiwania środków budżetowych i pozabudżetowych na działalność 

B+R i projekty innowacyjne: 
• System wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce - dokumenty 

obowiązujące 
• Krajowe programy operacyjne, w tym podstawowe założenia, cele oraz 

alokacja na lata 2014-2020 i źródła ich finansowania 
• Możliwości wsparcia ze środków funduszy europejskich w województwie 

kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 
 

 Zarządzanie cyklem projektu - metodologia PCM: 
• Projekt – istota i jego cechy 
• Metoda SMART i jej założenia przy wyznaczaniu celów 
• Fazy cyklu życia projektu - charakterystyka 
• Faza analiz - stosowane narzędzia i ich zastosowanie 
• Faza planowania - stosowane narzędzia i ich zastosowanie 
• Monitoring i ewaluacja projektu - podstawowe zasady i kryteria 
• Harmonogram projektu 
• Budżet projektu 

 
Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  
Metody i kryteria 
oceniania 

egzamin pisemny 
 

Rygor zaliczenie z oceną 
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Literatura podstawowa 

• M.Trocki, B.Grucza, Zarządzanie projektem 
europejskim, PWE, Warszawa 2007, 

• Departament Zarządzania EFS MGPiPS, Zarządzanie 
cyklem projektu, Warszawa 2004, 

• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament 
Zarządzania EFS, Podręcznik zarządzania 
projektami miękkimi w kontekście Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca 
(w tym portale 
internetowe) 

• A. Tołoczko, T. Kuchlewsi, T. Sadowski, G. 
Świderski, Fundusze Pomocowe UE . Dotacje dla 
każdego przedsiębiorcy w okresie 2007-2013, 
 Provent Investment Sp. z o.o. 2008, 

• Jarosław Zarychta, Przygotowanie projektu do 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź 2006, 

• Rafał Poździk, Fundusze unijne: zasady 
finansowania projektów ze środków unijnych w 
Polsce w latach 2007-2013,  Lublin : "Verba" 2008,  

• Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego - www.mojregion.eu 

• http://www.efs.gov.pl 
• http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejs
kie_2014_2020/strony/start.aspx 

• http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index
_pl.cfm 

......................................                          ........................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
      
 .......................................                      ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy-letni) 

Nazwa przedmiotu 
Innowacyjność biznesu i finanse firmy 

Moduł: Ekonomiczne podstawy 
działalności biznesowej 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 90h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Karolina Kmieć 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
Charakterystyka poszczególnych form opodatkowania pdof. 
Koszty uzyskania przychodu oraz przychody zaliczane do podatkowych. 
Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy. 
Wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  
Metody i kryteria 
oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle 
regulacji prawnych- A. Pawłowski, S. Karoluk 
Wzory umów i pism w działalności gospodarczej: 
komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, podatki, 
przepisy- Waldemar Podel 
Podatki i prawo podatkowe- A. Gomułowicz, J. Małecki, 
Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów 
gospodarczych- T. Martyniuk 

Literatura uzupełniająca 
(w tym portale 
internetowe) 

 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 
dnia 20 listopada 1998 Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 
 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 
ABC samll biznessu 2013 W. Matrkowski 
Umowa między firmą a osobą fizyczną- opodatkowanie i 
składkowanie. Jak wybrać najkorzystniejszy wariant. K. 
Janczukowicz 
Podatki dochodowe od dochodu z działalności 
gospodarczej w 2013 r. E. Kosakowski 

 
......................................                          ........................................................................................... 

                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
      
 .......................................                      ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy-letni) 

Nazwa przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 
Moduł: Finanse w organizacji IT 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 
Liczba godzin 
dydaktycznych 10 z 90h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, 
imię i nazwisko 
prowadzącego daną formę 
zajęć 

mgr Karolina Kmieć 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
Źródła finansowania działalności gospodarczej dla nowo powstałych podmiotów i 
tych działających. 
Omówienie poszczególnych form takich jak leasing, factoring, dotacje z PUP. 
Budżetowanie metodą zarządzania przedsiębiorstwa. 
Zasady budżetowania. 
Podstawowe cele budżetu. 
 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

• Skowronek- Milczarek A., Małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, 
Warszawa 2007 

• Pruchnicka-Grabias I., Finansowanie 
działalności gospodarczej w Polsce, 
Warszawa 2007  

• Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., 
Budżetowanie w Przedsiębiorstwie, 
Warszawa 2006 

• Marzec J., Planowanie i budżetowanie 
działalności przedsiębiorstwa, Warszawa 
2002 

Literatura uzupełniająca (w 
tym portale internetowe) 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
www.parp.gov.pl 
www.lba.pl 
www.pi.gov.pl  

     ......................................                          ........................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
      
       .......................................                      .  .......................................................................................... 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy-letni) 

Nazwa przedmiotu Innowacyjność biznesu i finanse firmy 
Moduł: Marketing w organizacji IT 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 90h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Agnieszka Matuszak 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
1. Marketing i marketing usług 
- cele działań marketingowych 
- definicje i różnice w kwestii podejścia 
2. Specyfika usług branży IT 
3. Istota i znaczenie marketingu wewnętrznego 
- cele i instrumenty marketingu wewnętrznego 
4. Zarządzanie popytem 
- kreowanie popytu na usługi IT 
5. Zadania marketingowe w cyklu życia usługi 
- wprowadzenie nowej usługi 
- eksploatacja usługi 
6. Budowanie wizerunku IT 
- propaganda sukcesu 
- promocja usług 
- budowanie zaufania 
- kreowanie pozytywnych wartości 
7. Publicity 
8. Promocja usług IT 
- budowa świadomości usługi 
- wzbudzanie zainteresowania usługą 
9. Korzyści z reklamy dla organizacji IT 
10. Odpowiedzialność za marketing usług IT 

Metody 
dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  

Metody i 
kryteria 
oceniania 

egzamin pisemny 
 

Rygor zaliczenie z oceną 
Literatura 
podstawowa 

• I. Bielski, "Współczesny marketing. Filozofia. Strategie. 
Instrumenty.",  Emka Studio, Warszawa 2006,  
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Literatura 
uzupełniająca 
(w tym portale 
internetowe) 

• B. Pilarczyk, H. Mruk, "Kompendium wiedzy o marketingu", 
PWN, Warszawa 2007, 

• A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. W. Wiktor, "Marketing 
usług", Oficyna Ekonomiczna; Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 
Warszawa 2012, 

• A. Gilmore, "Usługi. Marketing i zarządzanie", PWE, Warszawa 
2006, 

• A. Łuczak, "Prowadzenie marketingu usług", Instytut 
Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 
Radom 2006, 

• N. Szozda, "Instrumenty marketingu wewnętrznego w firmach 
usługowych branży IT", Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Nr 1(7)/2011,  

 
     ......................................                          ........................................................................................... 

                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
        .......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Metody rozwiązywania konfliktów 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 30h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Dorota Flizikowska  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
1. Pojęcie konfliktu – czym jest konflikt? 
2. Konflikt – wczoraj i dziś 
3. Rodzaje konfliktów 
4. Metody rozwiązywania konfliktów 
5. Techniki rozwiązywania konfliktów 
6. Sytuacja konfliktowa 
 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, case study, 
film szkoleniowy 

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka 
radzenia sobie ze sporami, Wydawnictwo Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa 1995 
 
G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997 
 

Literatura uzupełniająca (w 
tym portale internetowe) 

T. Witkowski, psychomanipulacje. Jak je rozpoznać i jak 
sobie z nimi radzić, Biblioteka Moderatora, 2004 
 
Klaus W. Vopel, Kratywne rozwiązywanie konfliktów; 
zabawy i ćwiczenia dla grup, Jedność, Kielce 2003 

     ......................................                          ........................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
           .......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2014/2015)  Semestr: (zimowy) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Metody rozwiązywanie konfliktów 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 30h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię i 
nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Hubert Kowalik  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
• Pojęcie konfliktu – czym jest konflikt w przeszłości i dziś ?  
• Rodzaje konfliktu  
• Metody rozwiązywania konfliktów – studium przypadku 
• Techniki rozwiązywania konfliktów – warsztaty 
• Źródła konfliktów w kolizji z potrzebami.  
• Terroryzm w aspekcie konfliktu międzykulturowego 
• Sytuacja konfliktowa 

 
Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  
Metody i kryteria 
oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura 
podstawowa 

Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 1997 
Dąbrowski P. J., W poszukiwaniu sprawnego negocjatora, 
Przegląd Psychologiczny, nr 2, 1990. 
Dąbrowski P.J, Praktyczna teoria negocjacji, SORBOG Sp. z o.o., 
Warszawa 1990,  

 

Literatura 
uzupełniająca (w tym 
portale internetowe) 

Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez 
poddawania się, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1991. 
Horecka I., Warsztaty doskonalenia komunikacji międzyludzkiej i 
ekspresji twórczej, Lider, nr 4,1998. 
Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970. 
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, P S B , Kraków 1991. 
Nęcki Z., Komunikowanie się i rozmowa, Charaktery, nr 2, 1997. 
Zbiegień – Maciąg L., Negocjowanie i negocjacje – sposób na 
konflikty, Centrum Kierowania Liderów, warszawa 1997. 
 

 
         ......................................                          ........................................................................................... 

                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
            ......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
 

Strona 32



 
 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (letni) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Negocjacje biznesowe  

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 30h  
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Dorota Flizikowska 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
1. Istota i cele negocjacji 
2. Znaczenie komunikacji w negocjacjach 
3. Sylwetka negocjatora (cechy pożądane i niepożądane) 
4. Zespół negocjacyjny (Ja w zespole negocjacyjnym) 
5. Etapy negocjacji 
6. Style negocjacji 
7. Rodzaje negocjacji 
8. Taktyki negocjacyjne ich związek ze strategią rozmów 
9. Scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej 
10. Etyka w negocjacjach 
11. Trudne sytuacje w negocjacjach 
12. Ocena skuteczności negocjacji 
13. Najczęstsze błędy w negocjacjach  
 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, case 
study, film szkoleniowy 

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, Państwowe 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997; 
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i 
praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp 
z.o.o., Gdańsk 2013 
Fiszer R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjacje bez 
poddawania się,   Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 1991. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Strona 33



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Literatura uzupełniająca (w tym 
portale internetowe) 

 
Dąbrowska P.J., Praktyczna teoria negocjacji, SORBOG 
Sp. Z o..o., Warszawa 1990 
Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, P 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970; 
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, PSB, Kraków 1991 
Nęcki Z., Komunikowanie się i rozmowa, Charaktery nr 2 
1997 
 

 
   ......................................                          ........................................................................................... 

                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
           .......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2014/2015)  Semestr: (zimowy) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Negocjacje biznesowe 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 
Liczba godzin 
dydaktycznych 10 z 30h 

  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, 
imię i nazwisko 
prowadzącego daną formę 
zajęć 

mgr Hubert Kowalik  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
 
• Definicja negocjacji 
• Znaczenie komunikacji w negocjacjach 
• Negocjatora (cechy pożądane i niepożądane) 
• Zespół negocjacyjny – role 
• Gdzie negocjować? –czyli przestrzeń 
negocjacyjna 
• Przebieg negocjacji 
• Style negocjacji 

• Rodzaje negocjacji 
• Strategia i taktyki negocjacyjne 
• Scenariusz i program rozmowy ne
• Etyka w negocjacjach 
• Trudne sytuacje w negocjacjach 
• Błędy w negocjacjach 

 

 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  
Metody i kryteria 
oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

• Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1997 

• Dąbrowski P. J., W poszukiwaniu sprawnego 
negocjatora, Przegląd Psychologiczny, nr 2, 
1990. 

• Dąbrowski P.J, Praktyczna teoria negocjacji, 
SORBOG Sp. z o.o., Warszawa 1990,  
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Literatura uzupełniająca 
(w tym portale 
internetowe) 

• Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. 
Negocjowanie bez poddawania się, 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1991. 

• Horecka I., Warsztaty doskonalenia 
komunikacji międzyludzkiej i ekspresji 
twórczej, Lider, nr 4,1998. 

• Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i 
psychologia, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1970. 

• Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, P S B , 
Kraków 1991. 

• Nęcki Z., Komunikowanie się i rozmowa, 
Charaktery, nr 2, 1997. 

• Zbiegień – Maciąg L., Negocjowanie i 
negocjacje – sposób na konflikty, Centrum 
Kierowania Liderów, warszawa 1997. 

 

     ......................................                          .......................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
         
       .......................................                            ...................................................................................... 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Badanie rynku 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 30h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Dorota Flizikowska  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
Istota i pojęcie bania rynku 
Rynek i jego rodzaje 
Otoczenie firmy 
Plan marketingowy 
Rodzaje badań rynkowych 
Przykłady badań rynkowych 
Nowe trendy w badaniach rynku  
 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, case study, 
film szkoleniowy 

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

• Hague P., Hague N., Morgan C.A., Badania rynkowe 
w praktyce, Warszawa, Helion 2005 

• Churchill G., Badania marketingowe w praktyce. 
Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002 

Literatura uzupełniająca (w tym 
portale internetowe) 

• www.esomar.org 
• www.ptbrio.pl 
• www.pentor-arch.tnsglobal.pl 
• www.abm.pl 
• www.pbs.pl 
• www.flickr.com/photos/smieyetracking/ 
• http://lifestyle.nf.pl/social-media-zrodlo-informacji-

z-rynku,,15505,175 
 
      ......................................                              ......................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
        .......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (letni) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Zarządzanie przez cele 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 40h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Olimpia Komosińska 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  

       ‐ zarządzanie 
  ‐ definicja celu – SMART 
  ‐ zależność celu strategicznego organizacji i celu komórek organizacyjnych, 
  ‐ rola personelu we wdrażaniu ZPC, 
  ‐ dzielenie celu między podwładnych, 
  ‐ wskaźniki oceny realizacji celów, 
  ‐ ocena pracowników pod katem realizacji zadanego celu  

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

•  M.  Kukurba, Planowanie  finansowe  a  cele 
przedsiębiorstwa,  „Zarządzanie  Zmianami” 
WSZ/POU 2006, nr 2, 

• P. Maass,  Zarządzanie  poprzez  cele”, Watermark 
2005 

• Kozioł L., Motywacja w pracy, PWN, Kraków 2002, 
• Michoń  F., Organizacja  i  kierowanie  w 

przedsiębiorstwie, KiW, Warszawa 1981,\ 
• R.  Reinfuss,  „MBO  –  prosta  i  skuteczna  technika 

zarządzania Twoja firmą”  
• R.  Drewniak,  „Rozwój  przedsiębiorstwa  poprzez 

alians  strategiczny.  Cele  i  uwarunkowania  w 
praktyce polskiej”,TNOiK 2004 

• O. Rzycka. „Zarządzanie i życie”, DIFIN, 2011 

Literatura uzupełniająca (w tym 
portale internetowe) 

• Zarządzanie  emocjami  –  wyzwanie  dla  kadry 
kierowniczej”, Adela Barabasz 

•  P.F. Drucker,    Zarządzanie w XXI w,  AE  Kraków 
1999r.,  „Zarządzanie  wiedzą  we  współczesnych 
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organizacjach”, Jerzy Kisielnicki  
•  K.  Bolesta  –  Kukuła,  „Polityka  personalna  w 

strategii rozwoju firmy” 
• W.  Kopaliński, Słownik  wyrazów  obcych, Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1983,  
• Encyklopedia  organizacji  i  zarządzania,  PWE, 

Warszawa 1981,  
• R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996,  
•  W.  Kieżun, Sprawne  zarządzanie  organizacją, 

SGH, Warszawa 1997,  
• J.H.  Donnelly,  J.L.  Gibson,  J.M. 

Ivancevich, Fundamentals of Management, BPI & 
RWN, Boston 1990,  

•  Według Podstawy  organizacji  i  zarządzania (pod 
red. K. Krzakiewicza),AE, Poznań 1994,  

•  J.  Zieleniewski, Organizacja  i  zarządzanie,  PWN, 
Warszawa 1975,  

•  P.F.  Drucker, Praktyka  zarządzania,  Czytelnik 
Nowoczesność AE w Krakowie 1994,  

•  R.A. Webber, Zasady  zarządzania  organizacjami, 
PWE, Warszawa 1982,  

•   
 

     ......................................                          ........................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
        . 
 
              ......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (letni) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Zarządzanie zespołem  

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 40h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Olimpia Komosińska 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  

‐ zarządzanie  
‐ zespół 
‐ typy zespołów  
‐ wydajność 
‐ rozwiązywanie konfliktów 
‐ charakterystyka i postawy ludzi, 
‐ motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w pracy, 
‐ tworzenie koncepcji zaangażowania, 
‐ kultura pracy w organizacji, 
‐ projektowanie stanowisk i budowa ról. 
 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

• O. Rzycka. „Zarządzanie i życie”, DIFIN, 2011, 
• A. Pocztowski, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 

Strategia-Procesy- Metody” PWE 2006, 
• M. Kostera,  „Zarządzanie personelem”, PWE 

2011, 
• Deborah Mackin, „Budowanie zespołu. Zestaw 

narzędzi”, Rebis 2011, 
• R. Szczepanik, „Budowanie zespołu Organizacja 

szkoleń team building i wypraw incentive. 
Poradnik dla menedżera”, Helion 2013 

• S. Richardson, „100 sposobów motywowania 
innych”, Studio Emka 2011, 

Literatura uzupełniająca (w tym 
portale internetowe) 

•  „Zarządzanie emocjami – wyzwanie dla kadry 
kierowniczej”, Adela Barabasz 

• K. Bolesta – Kukuła, „Polityka personalna w 
strategii rozwoju firmy” 

• R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996,  
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• W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, 
SGH, Warszawa 1997,  

• J.H. Donnelly, J.L. Gibson, J.M. 
Ivancevich, Fundamentals of Management, BPI & 
RWN, Boston 1990,  

•  Według Podstawy organizacji i zarządzania (pod 
red. K. Krzakiewicza),AE, Poznań 1994,  

•  J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, 
Warszawa 1975,  

•  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik 
Nowoczesność AE w Krakowie 1994,  

•  
 

     ......................................                          ........................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
       
               .......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (letni)

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Zarządzanie MŚP – Biznes Plan 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka/ Mechatronika 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 40h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, 
imię i nazwisko 
prowadzącego daną formę 
zajęć 

mgr inż. Waldemar Tylicki 

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
1. Rodzaje działalności gospodarczej: osoby fizyczne, osoby prawne 
2. Działalność gospodarcza  w realiach polskich vs. Zatrudnienie na umowę o pracę i 

cywilnoprawną – Kalkulacja wynagrodzeń  
3. Wprowadzenie do analiz zewnętrznych i wewnętrznych stosowanych w biznes planie 
4. Charakterystyka analiz PEST, 5 sił Portera, SWOT, Kluczowe Czynniki Sukcesu, Analiza 

konkurencyjności, Mapy grup strategicznych 
5. Ekonomiczny aspekt przedsięwzięcia (projektu) 
6. StartUp – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
7. Ćwiczenia praktyczne – przykład wniosku – biznes planu; wykonanie przykładowych 

analiz do biznes planu. 
 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna  

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

Biznesplan – recepta na sukces Twojej firmy : podręcznik 
planowania działalności przedsiębiorstwa / David H. Bangs ; 
przeł. Ireneusz Sojka 
Biznesplan w praktyce – Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej, 
Wójcik Jacek; CeDeWu 2010 

Literatura uzupełniająca (w 
tym portale internetowe) 

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 
„Zasady funkcjonowania Startup’ów” 
„Jak napisać profesjonalny biznesplan?”; 
http://poradnik.wfirma.pl/-jak-napisac –profesjonalny-
biznesplan-cz-4-budowa-biznesplanu 

     ......................................                          ........................................................................................... 
                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
         
             .......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2013/2014)  Semestr: (zimowy) 

Nazwa przedmiotu Relacje biznesowe 
Moduł: Sztuka manipulacji 

Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Kierunek Informatyka 

Specjalność/specjalizacja  

Opisywana forma zajęć Ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych 10 z 40h 
  
Tytuł i/lub stopień 
naukowy/tytuł zawodowy, imię 
i nazwisko prowadzącego daną 
formę zajęć 

mgr Kamil Machnik  

Treści programowe realizowane podczas zajęć  
- Komu to się przyda? Czyli podstawy wiedzy na temat perswazji i manipulacji. 
- Podstawowe narzędzia perswazji: słowa transowe i zmiany kontekstu w zdaniach 
  (nie, ale, ponieważ, prawda, spróbuj, może...). 
- Presupozycje, truizmy i metaprogramy.  
- Socjotechniki wywierania wpływu. 
- Zarządzanie przestrzenią własną w prezentacjach i przestrzenne kotwice Fritza Perlsa.  

Metody dydaktyczne wykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja  

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie z oceną, testy  

Rygor zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

• Wywieranie wpływu na ludzi – r.Cialdini  (wydanie 
2) 

• Ukryta perswazja – K.Hogan 
• Sztuka Perswazja – Andrzej Batko  (wydanie 2) 

Literatura uzupełniająca (w tym 
portale internetowe) 

•  www.AkademiaPerswazji.pl 
• Perswazja i NLP – wideowarsztaty – Andrzej Batko 
• Socjotechniki w pigułce – Kamil Machnik 
• Perswazja w sprzedaży – Kamil Machnik  

(artykuł z dwumiesięcznika Szef Sprzedaży) 
• Negocjacje – Kamil Machnik 

(artykuł z dwumiesięcznika Szef Sprzedaży) 
• Sleight of Mouth – Kamil Machnik 

(artykuł z dwumiesięcznika Szef Sprzedaży) 
     ......................................                          ........................................................................................... 

                   data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
      
              .......................................                            ............................................................................................. 
                   data                                                              podpis koordynatora przedmiotu 
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2.6 Metoda doboru trenerów wg kompetencji 

Innowacja procesu dydaktycznego polega na wprowadzeniu do siatki godzin 

nowych przedmiotów, odmiennych od standardowych zagadnień dla kierunków informatyka 

i mechatronika. Poruszana tematyka szkoleń była trudna, dlatego też ich forma miała 

charakter szkoleń biznesowych zamiast kursu akademickiego, który zakłada dogłębną 

analizę zagadnienia w ramach zajęć ćwiczeniowych. Aby osiągnąć założony cel, do realizacji 

zajęć dydaktycznych zatrudnieni zostali najwyższej klasy trenerzy związani z firmami 

doradczymi, szkoleniowymi, inwestycyjnymi, Human Resources lub Public Relation. Osoby 

te nie były pracownikami Uczelni, posiadały za to wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

szkoleń biznesowych dla klientów korporacyjnych, spółek polskich jak i zagranicznych, 

agend rządowych etc. Powierzenie zadań dydaktycznych praktykom biznesu dało gwarancję 

profesjonalnej realizacji szkoleń nastawionych na aspekt praktyczny i użytkowy. 

Przekazywana wiedza miała rzeczywiste zastosowanie w prowadzeniu własnego biznesu lub 

komunikowaniu się z istniejącymi na rynku podmiotami. Trenerzy biznesowi szczególnie 

wpisali się z formułę zajęć warsztatowych, dzięki bogatemu doświadczeniu, wykorzystaniu 

rzeczywistych przykładów do obrazowaniu problemów czy wariantowości podejmowania 

decyzji. Przekazywana wiedza i umiejętności miały charakter implementacyjny, możliwy do 

zastosowania w sytuacjach prowadzenia rzeczywistego biznesu. Ponieważ część zajęć 

dydaktycznych włączono do siatki godzin studiów, konieczne były spotkania z trenerami, 

mające na celu dopasowanie metod ich pracy do regulaminu studiów i standardów 

dydaktycznych panujących na uczelni. W trakcie semestru organizowane były krótkie, 

robocze spotkania z personelem zarządzającym związane z dopasowaniem formy zajęć do 

zasad formalno-prawnych uczelni oraz bieżącego przebiegu dydaktyki, celem pełnego 

wsparcia trenerów nie będących członkami społeczności akademickiej. Powyższe działania 

spowodowały wzajemne zrozumienie osób ze środowiska akademickiego oraz biznesu co 

przełożyło się z sukcesem na jakość zajęć oraz wyniki osiągnięte przez studentów w testach 

końcowych.  

Każdy z trenerów został zaakceptowany przez władne wydziału na podstawie przedłożonego 

CV i doświadczenia w dotychczasowej pracy trenerskiej. Dodatkowym wymogiem dla 

trenerów była znajomość  budowy materiałów szkoleniowych w postaci e-learningowej, w 

szczególności opracowania autorskich modułów z materiałami nauczania zdalnego. Ze 

względu na posiadanie prze UKW środowiska e-learningowe - CourseMill firmy Trivantis, 

preferowane  było  opracowane tzw. contentu w aplikacji Lectora. Pozwoli to w przyszłości 

na łatwą modyfikację dostarczonych przez trenerów treści, ze względu na zmieniającą się 

rzeczywistość gospodarczą, biznesową i techniczną. Praca trenerów była na bieżąco 

monitorowana poprzez analizę wyników ankiet studenckich. Kluczową rolę w doborze 

trenerów oraz oceny ich pracy była korelacja działań z bieżącą dydaktyką za co 

odpowiedzialny był zatrudniony metodyk, doświadczony pracownik Uniwersytetu 
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2.7 Regulamin uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych 

Zestaw niezbędnych dokumentów  dla uczestników projektu obejmuje: 

1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych „Innowacje biznesu i finanse 

firmy” oraz „Relacje biznesowe”  

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie w zajęciach obowiązkowych 

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Dla studentów przystępujących do zajęć fakultatywnych dodatkowo: 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie w zajęciach fakultatywnych „Zarządzanie 

zasobami”. 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych  „Innowacyjność biznesu i 

finanse firmy” oraz „Relacje biznesowe” 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Zadaniu nr 3 „Testowanie modelu 

(studenci)” realizowanym w ramach Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignia 

innowacyjnej gospodarki WKP”. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

• Uczelnia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy; 

• Projekt – projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignia innowacyjnej 

gospodarki WKP”” realizowany przez Uczelnię  

• Uczestnik – student, który spełnia warunki określone w Regulaminie studiów UKW 

i został zakwalifikowany do udziału w Projekcie, 

• zajęcia – zajęcia dydaktyczne określone w programie studiów  

• IMIS - Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Matematyki Fizyki 

i Techniki UKW. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry 

gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne. 

4. Informacje na temat przedmiotów będą dostępne: 

• w sekretariacie IMIS w godzinach pracy, 

• na stronie internetowej Projektu (www.innowacyjny.ukw.edu.pl). 
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5. Informacje na temat przedmiotów będą udzielane także telefonicznie z wyłączeniem 

informacji, których udzielanie byłoby równoznaczne z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

§2. 

Cel i wymiar godzinowy 

1. Celem Zadania nr 3 Projektu jest przetestowanie na studentach kierunku informatyka i 

mechatronika wpływu modyfikacji siatki godzin edukacyjnych o przedmioty z szeroko 

pojętej przedsiębiorczości celem wzrost kompetencji przedsiębiorczych studentów. 

2. Wymiar godzinowy zajęć jest określony  planem studiów na kierunku informatyka oraz   

mechatronika  

§3. 

Zasady rekrutacji  

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika: 

1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 

2) kwestionariusza osobowego; 

3) zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

4) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. 

§4. 

Realizacja zajęć 

1. Zajęcia realizowane będą w wymiarze określonym w §2 ust. 2. zgodnie z programem 

nauczania oraz harmonogramem realizacji zajęć.  

2. Harmonogramy zajęć oraz wszystkie informacje dotyczące ich realizacji publikowane 

będą na bieżąco na stronie internetowej Uczelni.  

3. Zasady udziału w zajęciach oraz zasady zaliczeń reguluje Regulamin studiów UKW. 

 

§5. 

Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Każdy Uczestnik specjalności ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach 

realizowanych w ramach specjalności. 

2. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do: 

• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w pełnym 

zakresie przewidzianym programem nauczania; 

• potwierdzania obecności na zajęciach, na których obecność zgodnie z regulaminem 

studiów Uczelni jest obowiązkowa; 
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• udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym w końcowej ankiecie ewaluacyjnej 

badającej poziom zadowolenia z udziału w zajęciach  uczestnika Projektu; 

• udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu oraz do 

prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu; 

• w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji Uczestnik zobowiązany jest 

do niezwłocznego jej uzupełnienia; 

• przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

§6. 

Wysokość dofinansowania i opłaty pobierane od studentów. 

1. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o finansowaniu Projektu przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zajęcia są bezpłatne i finansowane w całości ze środków Projektu.  

3. Dofinansowanie zajęć w ramach Projektu nie wyklucza możliwości pobierania od 

Uczestników opłat za świadczone usługi edukacyjne (np. wpis warunkowy, powtarzanie 

semestru) zgodnie z obowiązującymi na Uczelni przepisami w tym zakresie, które nie 

stanowią przychodu Projektu, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Warunki korzystania z dofinansowania oraz wysokość opłat za świadczone usługi 

edukacyjne przez Uczestników studiujących w trybie niestacjonarnym określa umowa 

zawarta z Uczelnią określająca warunki odpłatności za studia niestacjonarne. 

 

§7. 

Postanowienia końcowe 

1. Bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć realizowanych w ramach specjalności 

pełni Metodyk - Koordynator ds. dydaktyki.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje, na 

wniosek Dyrektora IMIS, Prodziekan ds. Dydaktyki WMFiT UKW. 

3. W sprawach dotyczących przebiegu studiów nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

stosuje się regulamin studiów obowiązujący w Uczelni.  
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2.8 Wykorzystanie metody e-learning w nauczaniu studentów  

Ze względu na ograniczoną liczbę godzin dydaktycznych oraz nieustanny rozwój 

techniki, konieczna jest stosunkowo częsta modyfikacja treści dydaktycznych na kierunkach 

technicznych, szczególnie na informatyce. Powstawanie nowych: narzędzi, rozwiązań, 

algorytmów, wersji implementacji etc. wymaga uzupełniania treści dydaktycznych o 

dodatkowe komponenty. Z drugiej strony powszechność dostępu do Internetu przyzwyczaiła 

odbiorców wiedzy -  studentów, do multimedialnej formy przekazu treści ze względu na jej 

atrakcyjność i łatwość w obiorze. Wydaje się uzasadnione, aby położyć nacisk na 

atrakcyjność formy studiów przez wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT. Jednym 

najbardziej popularniejszych technologii wspomagających tradycyjną dydaktykę jest e-

learning, stanowiący doskonałą metodę uzupełnienia zajęć wykładowych, ćwiczeniowych 

oraz konwersatoryjnych. 

Zalety e-learningu z punktu widzenia uczelni: 

– redukcja kosztów realizacji szkoleń i kursów fakultatywnych, nie ma konieczności 

korzystania z tradycyjnej infrastruktury dydaktycznej, 

– skalowalność szkoleń, z materiałów dydaktycznych może korzystać w danej chwili 

duża liczba użytkowników, 

– atrakcyjne uzupełnienie tradycyjnych metod kształcenia poprzez interaktywność, 

– powtarzalna jakość szkoleń, treści raz dobrze przygotowane można 

wykorzystywać wielokrotnie, 

– standaryzacja wiedzy,  

– łatwość kontrolowania poziomu merytorycznego materiałów dydaktycznych, wy-

godnych, 

– łatwa i tania modyfikacja treści i ich natychmiastowej dystrybucji. 

Zalety e-learningu z punktu widzenia pracownika naukowo-dydaktycznego: 

– atrakcyjna metoda przekazywania wiedzy wykraczającej poza ramy zajęć 

wynikających z siatki godzin oraz program nauczania przedmiotu, 

– możliwość zespołowej pracy nad treściami dydaktycznymi, 

– łatwa aktualizacja lub korekta treści dydaktycznych, 

– możliwość budowania skomplikowanego systemu sprawdzania wiedzy kursanta 

lub studentów, który zmienia scenariusz kursu, 

– łatwość dostarczanie studentom materiałów dydaktycznych, niezależnie od ich 

for-matu oraz przeznaczenia, np. zasobów tekstowych, zdjęć, nagrań 

dźwiękowych, fil-mów, prezentacji multimedialnych, animacji, czy też 

specjalistycznych plików komputerowych charakterystycznych dla danej 

dyscypliny naukowej, 

– sprawna komunikacja ze studentami, zarówno w formie asynchronicznej (fora 

dyskusyjne, e-mail), jak i w czasie rzeczywistym (czat, moduł wysyłania 

prywatnych wiadomości), 
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– rozbudowane możliwości koordynowania procesu dydaktycznego, a także 

analizowania aktywności i postępów w nauce uczestników zajęć, 

– możliwość stawiania zadań i problemów wymagających od studentów nadsyłania 

rozwiązań w dowolnej formie, 

– możliwość internetowego weryfikowania wiedzy wśród uczestników zajęć oraz 

automatycznego sprawdzania przez komputer wszystkich egzaminów 

przygotowanych w formie testowej, 

– zwiększenie elastyczności godzin pracy nauczyciela, 

– brak ograniczeń lokalowych związanych z realizacją zajęć, 

– łatwe powielanie i wykorzystywanie raz przygotowanych materiałów 

dydaktycznych podczas prowadzenia innych zajęć e-learningowych. 

Zalety e-learningu z punktu widzenia studenta 

– łatwość dostępu do kursów i zajęć o dowolnym czasie; szczególnie istotne dla 

studentów zaocznych i osób kursantów pracujących w pełnym wymiarze czasu, 

– dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub szczególnie uzdolnionych materiały 

dodatkowe mogą być cenną pomocą, 

– atrakcyjna forma nauczania, multimedia: strumienie wideo i audio 

– możliwość korzystania z wirtualnych konsultacji (przez Internet, w wyznaczonych 

godzinach, także popołudniowych). 

 

Mimo ewidentnych zalet nowoczesnej metody wsparcia nauczania, uniwersytet nie 

wykorzystuje platformy e-learningowej do wspierania tradycyjnych metod kształcenia. 

Projekt innowacyjny zakłada przełamanie stereotypów i obaw pracowników dydaktycznych 

przez wprowadzenie e-learningu do powszechnego wykorzystania na kierunkach 

informatyka i mechatronika.Także z punktu widzenia zapewnienia trwałości efektów 

projektu innowacyjnego e-learning jest konieczny, ponieważ po zaprzestaniu finansowania, 

możliwe będzie oferowanie zajęć dydaktycznych w postaci kompletnych, profesjonalnie 

przygotowanych kursów e-learningowych, opracowanych przez trenerów realizujących 

szkolenia przewidziane w projekcie. Działanie to zwiększy oddziaływanie projektu na 

większa liczbę studentów, w konsekwencji przyczyni się do podniesienia innowacyjności nie 

tylko założonych 260 osób, ale każe roczników kolejnych. Każdy z czterech komponentów 

przedmiotu zostanie profesjonalnie opracowany w postaci oddzielnego, samoistnego modułu 

e-learningowego. Zadanie to spoczywa na trenerach, finalne obróbka graficzna i dokonanie 

korekt wizualnych zostanie zlecone profesjonalnej firmie zajmującej się opracowywaniem 

materiałów do szkoleń zdalnych.  Po zakończeniu fazy testowania dostępne będzie 16 

modułów nauczania zdalnego w popularnym formacie SCORM, tak aby możliwe było 

umieszczenie kursów na popularnych platformach e-learniowych np: Moodle, CourseMill etc. 
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2.9 Ewaluacje poziomu kompetencji przedsiębiorczych 

W ramach badania kompetencji przedsiębiorczych studentów przyjęto  kryterium 

ewaluacji z oceną ex-ante, interim, ex-post. Oznacza to, że uczestnicy projektu są 

badania na początku (na wejściu) do projektu następnie po pewnym etapie oraz ostatecznie 

po zakończeniu testowania, w tym przypadku po zakończeniu cyklu dydaktycznego. Analiza 

taka jest potrzebna do diagnozowania jakości realizowanego projektu pod kątem odbiorców 

tj. studentów. Trójetapowość ewaluacji ma na celu wypracowanie efektywnego instrumentu 

wspomagającego realizację projektu. Wyniki z każdego etapu ewaluacji pozwalają na 

bieżącą ocenę wdrażania realizowanych działań. Etapowość ewaluacji zapewnia możliwie 

szybkie określenie zgodności realizacji i oczekiwanych rezultatów projektu. Jest to narzędzie 

systematycznej refleksji nad osiągalnymi postępami pracy, prowadzonej w celu zwiększenia 

wydajności i skuteczności działań podejmowanych w projekcie. Wyciągnięte wnioski z 

ewaluacji etapowej pozwolą na dokonywanie niezbędnych korekt w wdrażaniu modelu, co 

przyczynia się do minimalizowania ryzyka niepowodzenia. W przypadku zaprojektowania 

procesu dydaktycznego o koncepcję motywacyjności uczestników ewaluacja jest rzetelnym 

narzędziem wykorzystywanym do selekcjonowania uczestników przechodzących do 

kolejnego etapu testowania. 

Poziom kompetencji przedsiębiorczych studentów biorących udział w  projekcie został 

określony na podstawie ankiety on-line. Każdy z uczestników badania otrzymał drogą 

elektroniczną informację zwrotną zawierającą: 

 definicje badanych kompetencji oraz wyjaśnienie skali wyników;  

 poziom posiadanych kompetencji; 

 wskazówki dotyczące dalszych metod rozwoju posiadanych umiejętności. 

W przeprowadzonym badaniu, przedsiębiorczość została określona  jako połączenie pięciu 

kompetencji, czyli umiejętności i przejawianych zachowań:  

 planowanie i organizacja pracy; 

 współpraca w zespole;  

 podejmowanie decyzji;  

 analiza i rozwiązywanie problemów;  

 wdrażanie innowacyjności. 

 

Kompetencje ocenione zostały w skali od 0 do 5. 

 

Skala Opis poziomów kompetencji 

0 – 0,99 Umiejętności w tym obszarze nie ujawniają się. 

1 – 1,99 Umiejętności w tym obszarze są niewystarczające, konieczne jest podjęcie 

pracy nad rozwojem tych umiejętności. 
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2 – 2,99 Istnieje potencjał w tym obszarze, jednakże poziom tych umiejętności jest 

jeszcze niewystarczający, konieczne jest podjęcie pracy nad dalszym ich 

rozwojem.  

3 – 3,99 Umiejętności w tym obszarze ujawniają się, wskazany jest dalszy ich rozwój. 

4 – 5 Umiejętności w tym obszarze są rozwinięte na wysokim poziomie, 

rekomendowane jest ich pogłębianie oraz zdobywanie nowych. 

 

 

Wyżej opisane działania inicjują amerykańskiego model wyszukiwania najzdolniejszych 
studentów i umożliwienie im prawidłowego rozwoju już w trakcie studiów. Projekt ankiety 
wygląda następująco:  
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Poniżej przedstawiono przykładową odpowiedź jaką otrzymują respondenci po wypełnieniu 
ankiety. 
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Poniżej przedstawiono dla przykładu wybrane wyniki z ewaluacji ex-ante dla rocznika 

2012/2013. 

  

Z informacji zebranych podczas badania wynika, że najmocniejszą kompetencją studentów 

biorących udział w projekcie (choć nadal kształtuje się ona na przeciętnym poziomie) jest 

umiejętność współpracy z innymi. Na podobnym poziomie kształtuje się umiejętność 

podejmowania decyzji. Rozwoju wymagają kompetencje związane z planowaniem pracy, 

rozwiązywaniem problemów i wdrażaniem innowacji. Przedsiębiorczość wśród przebadanych 

studentów kształtuje się na poziomie 3,00. Oznacza to, że grupa ta przejawia umiejętności 

związane z przedsiębiorczością, jednak wymagają one dalszej intensywnej pracy. 
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Zaprezentowane dane wyraźnie wskazują, iż poziom umiejętności studentów na początku 

ich ścieżki akademickiej znacznie odbiega od oczekiwań pracodawców. Największą 

rozbieżność obserwujemy w obszarze planowania i organizacji pracy. Biorąc pod uwagę fakt, 

iż pracodawcy oczekują od nowo zatrudnionych pracowników, iż umiejętność ta będzie u 

nich wykształcona na stosunkowo wysokim poziomie, jest to kompetencja, na której rozwój 

studenci powinni zwrócić szczególną uwagę. 

 

 

 

Raporty końcowej ewaluacji finalistów zostały opublikowane anonimowo w postaci bazy na 

stronie projektu www.innowacyjny.ukw.edu.pl.  

 

Po zakończeniu wydany został biuletyn z ewaluacji studentów, który jest jednym z 

produktów projektu. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dt. opracowania 

narzędzi oraz wyniki z poszczególnych naborów.  
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2.10   Ankieta ewaluacyjna przeprowadzonych zajęć dydaktycznych 
 
 

Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane były dla każdego modułu osobno w celu oceny 

przeprowadzonych zajęć oraz poszczególnych trenerów. Każdy student wypełniał on line 

ankietę anonimowo. Wyniki z ankiet przechowywane są na dysku google.   

Projekt ankiety wygląda następująco: 

 
 

ANKIETA EWALUACYJNA 

dla studentów informatyki/mechatroniki uczestniczących 
w projekcie: 

„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 
 

Zajęcia z przedmiotu: Innowacyjność biznesu i finanse firmy  

Moduł: Autoprezentacja firmy/Ochrona własności intelektualnej/…. 

Prowadzący:……………………………………………………    grupa  ………… 

 

1. W jakim stopniu zajęcia dydaktyczne spełniły Państwa oczekiwania? 

(w skali od 1-nie spełniło oczekiwań do 6 – przerosło oczekiwania): 

1   2   3   4  5   6  

2. Jaka jest Państwa ogólna ocena zajęć? 

(w skali od 1-niska do 6 – bardzo wysoka): 

1   2   3   4  5   6  

3. Jak oceniają Państwo organizację zajęć? 

(w skali od 1-niezadowalające do 6 – bardzo dobre): 

sala wykładowa     1     2    3    4     5     6  

sprzęt                   1     2    3    4     5     6  

4. Jak oceniają Państwo materiały dydaktyczne  otrzymane w czasie zajęć?  
(w skali od 1-niezadowalające do 6 – bardzo dobre): 

1   2   3   4  5   6  
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5. Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne prowadzącego zajęcia?  
(w skali od 1-niezadowalające do 6 – bardzo dobre): 

1   2   3   4  5   6  

6. W jakim stopniu podobał się Państwu dobór metod pracy na zajęciach?  
(w skali od 1-niezadowalające do 6 – bardzo dobre): 

1   2   3   4  5   6  

7. Co sądzą Państwo na temat czasu trwania zajęć oraz programu: 
 

zajęcia trwały:   zbyt długo   odpowiednio długo  zbyt krótko 

Program był:  zbyt przeładowany       odpowiedni    za mało nasycony 

8. Które zagadnienia były  Państwa zdaniem najbardziej przydatne: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

9. Zagadnienia, o które powinno być poszerzone zajęcia: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

10. Zagadnienia, o które powinno być skrócone zajęcia: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

11. Czy uważają Państwo, że zajęcia poszerzyły Państwa umiejętności/ wiedzę  ?  

  zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie     zdecydowanie nie     

  nie wiem  

12. Czy uważają Państwo, że zajęcia będą przydatne w Państwa pracy 
zawodowej?  

  zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie     zdecydowanie nie     

  nie wiem  

Uzasadnienie…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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2.11 Badanie losów absolwentów korzystających ze wsparcia 

Wzorem innych państw europejskich w Polsce podejmowane są próby stworzenia systemu 

zbierania, analizy i rozpowszechniania danych o szkolnictwie wyższym poprzez badanie i 

monitorowanie losów absolwentów. Na podstawie informacji przekazanych od absolwentów 

można wskazać przestrzenne i sektorowe zróżnicowanie pracujących absolwentów, wielkość 

i zasięg firm, w których znaleźli zatrudnienie, rodzaje i czas zawartych z nimi umów o pracę 

oraz uzyskiwane miesięczne dochody. Możliwe jest określenie struktury bezrobocia wśród 

absolwentów (z uwzględnieniem kierunków kształcenia, czasu trwania czy powodów jego 

wystąpienia). Na podstawie sondażu można wnioskować, w jakim stopniu studia kształtują 

postawy przedsiębiorcze absolwentów, jakie mają plany na przyszłość (np. gotowość do 

migracji). Zarówno informacje uzyskane od absolwentów o kompetencjach poszukiwanych w 

czasie rekrutacji przez pracodawców, jak i opinie o studiach, są warunkiem koniecznym 

modyfikacji ofert kształcenia przez szkoły wyższe. Studia literaturowe wykazały, że w Polsce 

badania losów zawodowych absolwentów prowadzone są incydentalnie, obejmują populację 

absolwentów w dowolnie. Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustaw* z dnia 18 marca 

2011r, wprowadzono obowiązek monitorowania przez uczelnie swoich absolwentów w celu 

dostosowania kierunków studiów programów kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Różnorodność stosowanych metod jest duża. Uczelnie wykorzystują badania metodą CATI 

(wywiad telefoniczny) oraz CAWI oraz w coraz większym stopniu Uczelnie wykorzystują 

nowoczesne technologie informacyjne do tworzenia tzw. ankiet on-line. 

   

*Ustawa z dnia 18 marca 2011r.  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz 455.),  art. 13a.: „Uczelnia 

monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i 

programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności  po trzech i pięciu latach od 

dnia ukończenia studiów”. 

Opis merytoryczny kwestionariusza ankiety  
 
Opracowanie formularza ankiety kierowanej do absolwentów  jest narzędziem 
diagnostycznych składającym się z następujących elementów: 
 

• Wyrażenie zgody na udział w badaniach dotyczących monitorowania losów 

absolwentów  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku informatyka i mechatronika 

oraz na przetwarzanie  przez uczelnie podanych danych osobowych (art. 23 ust.1 pkt 1 

i ust. 2 oraz art. ustawy  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. 1997 

r. nr 133, poz. 833); 
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• Część I ankiety dotyczy  informacji ogólnych na temat ukończonych studiów  I 

stopnia na UKW; kierunek informatyka i mechatronika  oraz studiów II stopnia na 

dowolnej uczelni wyższej – pytania skierowane są do wszystkich respondentów ;  

 
• Część II ankiety zawiera pytania ogólne dotyczące jakości ukończonych studiów I 

stopnia oraz działalności podczas studiowania – pytania skierowane są do wszystkich 

respondentów;   

 
• Część III kwestionariusza zawiera pytania dotyczące zatrudnienia – pytania 

skierowane są tylko do pracujących respondentów; 

 
• Dodatkowo  część III kwestionariusz zawiera pytania dotyczące kwalifikacje i 

umiejętności „wnoszone” przez absolwentów na rynek pracy (czynniki 

wpływające na powodzenie na rynku pracy) – pytania skierowane są tylko do 

pracujących respondentów; 

 
• Część IV  dotyczy informacji ogólnych na temat braku zatrudnienia – pytania 

skierowane są do niepracujących respondentów. 

 
Warunkiem koniecznym procedury ochrony danych osobowych jest przechowywanie danych 
pod kontrolą i według zasad i zabezpieczeń stosowanych na UKW  
 
W części I dotyczącej wykształcenia respondenci określają swoje kwalifikacje zawodowe i 
dodatkowe umiejętności, motywy wyboru szkoły   
 
W części II dotyczącej zatrudnienia respondenci określają m.in. poszukiwanie pierwszej 
pracy  (ocena szans i trudności związanych z poszukiwaniem 
 
Zebrane odpowiedzi pozwolą na m.in.  

• określenie przestrzennego i sektorowego zróżnicowania zatrudnionych 

absolwentów, 

• określenie wielkości i zasięgu firm zatrudniających absolwentów, 

• określenie warunków zatrudnienia, 

• określenie związku pomiędzy studiowanym kierunkiem a statusem zawodowym, 

• określenie branż, w których absolwenci podjęli działalność gospodarczą, 

• weryfikację  skuteczności stosowanych metod poszukiwania pracy, 

• zbadanie pozanaukowej aktywności studentów i absolwentów i jej wpływ na ich 

sytuację zawodową, 

• określenie skali i obszarów doskonalenia zawodowego, 

 
W części IV respondenci określają bierność zawodowa (przyczyny i możliwości aktywizacji 

zawodowej), 
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Merytoryczny projekt kwestionariusza ankiety – narzędzie diagnostyczne  
ŚCIEŻKA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW UKW - kierunek informatyka i mechatronika 
 

Szanowni Państwo,   

 Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustaw* z dnia 18 marca 2011r, wprowadzono 

obowiązek monitorowania przez uczelnie swoich absolwentów w celu dostosowania 

kierunków studiów programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W związku z tym, w 

trosce o jakość kształcenia na kierunku informatyka i mechatronika zwracamy się do 

Państwa z prośbą o wyrażenie zgodny na udział w tym badaniu. Jednocześnie zapewniamy, 

że gromadzone dane będą zabezpieczone zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

  

Wzór ankiety, opracowanie merytoryczne oraz aplikacja webowa zostały wykonane w 

ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 

WKP”. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt: innowacyjny@ukw.edu.pl 

oraz 52 3257612. 
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*Ustawa z dnia 18 marca 2011r.  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2011 
nr 84 poz 455.),  art. 13a.: „Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania 
kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności  po trzech i pięciu latach od 
dnia ukończenia studiów”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

DANE OSOBOWE DO KONTAKTU

Płeć   □ kobieta         □ mężczyzna 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 

e‐mail………………………………………………………. 

tel. kontaktowy…………………………………………………… 

Czy uczestniczył Pan/Pani w zajęciach "Innowacyjność biznesu i finanse 
firmy"  finansowanych  w  ramach  projektu  "Przedsiębiorczość 
akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP" ?* 
 
□ TAK    □ NIE 

Oświadczenie

Wyrażam  zgodę  na  udział  w  badaniach  dotyczących  monitorowania 
losów  absolwentów    Uniwersytetu  Kazimierza  Wielkiego  kierunku 
informatyka  i  mechatronika  oraz  na  przetwarzanie    przez  uczelnie 
podanych przeze mnie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości że 
moje  dane  osobowe  mogą  być  wykorzystane  przez  Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w celach statystycznych oraz badawczych (art. 23 
ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. ustawy  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych. Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 833) 

 TAK         NIE 
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Część I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE UKOŃCZONYCH STUDIÓW ‐ 
SKIEROWANE DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 

 

STUDIA II STOPNIA ‐  MAGISTERSKIE  

Ukończony kierunek studiów 
…………………………………………………………………………………………………………….… 

Uczelnia wyższa 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Wydział 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Tryb nauki         □ stacjonarny          □ niestacjonarny 

Rok ukończenia   □ 2004    □ 2005    □ 2006     

□ 2007    □ 2008    □ 2009    □ 2010     

□ 2011    □ 2012       □ 2013     □ 2014 

□ 2015    □ kontynuacja nauki obecnie 

□       Nie dotyczy 
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STUDIA I STOPNIA -  INŻYNIERSKIE 

Ukończony kierunek studiów    □ informatyka         □ mechatronika 

Tryb nauki                □ stacjonarny          □ niestacjonarny 

Rok ukończenia  □ 2004 □ 2005 □ 2006 □ 2007 □ 2008   □ 2009 

 □ 2010 □ 2011 □ 2012  □ 2013  □ 2014   □ 2015 

Specjalizacja 

□ Informatyka przemysłowa        □ Modelowania i symulacja w OC 

□ Sieci i systemy rozporoszone 

□ Systemy informatyczne w technice i środowisku 

□ Systemy informatyczne w zarządzaniu i produkcji 

□ Systemy informatyczne w projektowaniu i wytwarzaniu 

□ Mechatronika produkcyjna i przemysłowa 

□  Systemy pomiarowe i diagnostyczne 

1. W jakim stopniu studia I stopnia spełniły Pana/Pani oczekiwania? 
     bardzo wysokim   wysokim  średnim   niskim              
     bardzo niskim 
 
2. Jak ocenia Pan/Pani poziom studiów na UKW ? 
     dobrze  raczej dobrze      raczej źle       źle 
 
3. Czy poleciłby Pan/Pani studiowanie na UKW swoim znajomym i rodzinie? 
     tak    nie   trudno powiedzieć 
  
 
 

Część II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE 
JAKOŚCI UKOŃCZONYCH STUDIÓW ORAZ 
DZIAŁALNOŚCI PODCZAS STUDIOWANIA – 
SKIEROWANE DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
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Część III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE 
ZATRUDNIENIA – SKIEROWANE DO PRACUJĄCYCH 
RESPONDENTÓW 

4. Czy gdyby miał Pan/Pani ponowną szansę wybrania kierunków studiów wybrałby Pan/Pani 

ten sam kierunek?  

     tak    nie   trudno powiedzieć   

     tak ale na innej uczelni /        jakiej ………………………………………………… 

5. Czy brał Pan/Pani udział w dodatkowych kursach lub szkoleniach poza studiami? 

 

 TAK     NIE    

W jakiej dziedzinie?        Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi 

 informatyka     CISCO  

 językowe    zdolności interpersonalne  

 projekty unijne    prawne    

 księgowość, finanse, business   pedagogika    

  inne           Jakie?....................... 

 

6. Czy byłby Pan/Pani zainteresowany udziałem w dodatkowych kursach lub szkoleniach ? 

 

 TAK  W jakim obszarze tematycznym  ……………………………………………….. 

 NIE   

 NIE WIEM 

 

7. Czy byłby Pan/Pani zainteresowany udziałem w studiach podyplomowych ? 

 

 TAK  W jakim obszarze tematycznym  ………………………………………………………….. 
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1. Czy pracuje Pan/Pani?  

     tak    nie (proszę przejść do pytań w części IV) 

2. Jaki jest Pana/Pani typ zatrudnienia? 

     własna działalność gospodarcza  umowa o pracę   

     umowa zlecenie    umowa o dzieło   staż    

     wolontariat      inne, jakie ………………………………..  

3. Miejsce pracy  

     Bydgoszcz  Toruń   Poznań  inne, Jakie………………………………… 

4. Sektor rynku pracy  

     przemysł         usługi    handel 

     administracja         edukacja                  organizacje pozarządowe    

     resorty specjalne (policja, wojsko, sądownictwo) 

      inny, Jaki ……………………………..   

5. Jest to Pana/Pani: 

         pierwsza praca od ukończenia studiów 

         kolejna  praca od ukończenia studiów, która?........................... 

 
  

Część II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI UKOŃCZONYCH 
STUDIÓW ORAZ DZIAŁALNOŚCI PODCZAS STUDIOWANIA – 
SKIEROWANE DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
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6. Jakim czasie od ukończenia studiów podjął Pana/Pani pracę? 

     pracowałem/łam już podczas studiów  poniżej jednego miesiąca od zakończenia studiów 

     miedzy 1 a 3 miesiącem od zakończenia studiów   

     miedzy 3 a 6 miesiącem od zakończenia studiów  

     powyżej 6 miesięcy od ukończenia studiów  

7.W jaki sposób znalazł Pan/Pani pracę,  poprzez 

     praktyki/staż  ogłoszenie prasowe     przez Internet           PUP 

     agencję pracy   rodzinę/znajomych       Biuro Karier UKW  

     Targi pracy         składając aplikacje bezpośrednio do obecnej firmy 

      inny, Jaki ……………………………..  

8. Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo, w którym Pan/Pani pracuje? 

     do 9            10-49  50 do 250    powyżej 250 

9. Proszę scharakteryzować swoje obecne miejsce pracy 

Branża …………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Nazwa firmy  (opcjonalnie)…………………..…………………………………….……………. 

10. Czy obecnie wykonywana przez Pana/Panią praca jest zgodna z Pana/Pani 

wykształceniem? 

     tak   częściowo     nie  

11. W jakim stopniu wiedza i kwalifikacje uzyskane na studiach są wykorzystywane w 

Pana/Pani pracy? 

     bardzo dużym   dużym  dostatecznym   

     nie są wykorzystywane   
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12. Wiedzę w zakresu jakiej specjalności wykorzystuje Pan/Pani w obecnej pracy ? 

  

Dla informatyków   /Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi/  

 programowanie                                       sieci komputerowe   

 technologie internetowe            bazy danych    

 obliczenia inżynierskie/metody numeryczne/ optymalizacja  

 elektrotechnika i elektronika                 Przetwarzanie obrazów  

 zarządzania przedsiębiorstwem            grafika    

 CAD/CAM     systemy ekspertowe/wbudowane 

 sztuczna inteligencja     systemy mobilne   

 Komputerowe wspomaganie pomiarów 

 

Dla mechaników  /Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi/ 

 mechanika      pneumatyka i hydraulika  

 podstawy konstrukcji maszyn         bazy danych     

 obliczenia inżynierskie                   elektrotechnika i elektronika       

 inżynieria materiałowa                    robotyka/automatyka   

 napędy maszyn i urządzeń              maszyny CNC i CAM   

 projektowanie mechatroniczne      eksploatacja układów mechatroniki 

 inne, jakie?   
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13. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy? 

 tak    częściowo   nie  

14. Czy jest udzieli Pan/ Pani  informacji na temat twojego aktualnego miesięcznego 

poziomu zarobków  brutto?      Wybierz jedną odpowiedź 

 tak 

 poniżej 1000 złotych 

 między 1000 a 2000 złotych 

 między 2000 a 3000 złotych 

 więcej niż 3000 złotych 

 nie 

 

15. Czy zamierza Pan/ Pani  otworzyć działalność gospodarczą?  

 tak     nie   trudno powiedzieć 

16. Czy zamierza Pan/ Pani  pracować za granicą?  

 tak    nie   trudno powiedzieć  
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Proszę wskazać w jakim stopniu poniższe grupy umiejętności przydają się Panu/Pani w 
aktualnej pracy? (wypełniają tylko osoby pracujące) 
 

  nie  trudno 
powiedzieć  tak 

1.  Umiejętności specjalistyczne związane z 
kierunkiem studiów 

     

2.  Umiejętności informatyczne – 
stosowanie narzędzi komputerowych 

     

3.  Umiejętności zawodowe uzyskane poza 
programem studiów (na kursach, 

szkoleniach) 

     

4.  Umiejętności interpersonalne   
5.  Umiejętności nabyte w związku z 

przynależnością do organizacji studenckiej, 
koła naukowego, organizacji 

pozarządowej, politycznej, sportowej, itp. 

   
 
 

6.  Umiejętności podejmowania decyzji   
7.  Umiejętności pracy w zespole  
8.  Umiejętności rozwiązywania problemów  
9.  Umiejętności interpersonalne  
10  Umiejętności autoprezentacji  
11  Zdolności komunikacji w języku obcym  

 
 
 
 
 
 

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI „WNOSZONE” PRZEZ ABSOLWENTÓW 
NA RYNEK PRACY 
(CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POWODZENIE NA RYNKU PRACY) 
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Część IV. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BRAKU ZATRUDNIENIA – SKIEROWANE 
DO NIEPRACUJĄCYCH RESPONDENTÓW 

1. Czy w okresie pomiędzy ukończeniem studiów a chwilą obecną był Pan/Pani 
 zatrudniony ?  
       tak      nie 
2. Czy poszukuje Pan/Pani zatrudnienia? 
      tak,  proszę przejść do pytania  3     
      nie,  proszę przejść do pytania  5 
3. Jak długo poszukuje Pan/Pani pracę 
      poniżej miesiąca      około 3 miesięcy            3 do 6 miesięcy     
      powyżej 6 miesięcy  
4. W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracę,  poprzez 
      praktyki/staż          ogłoszenie prasowe             przez Internet    
      PUP                             agencję pracy                  rodzinę/znajomych                
      Biuro Karier UKW     Targi pracy  
      składając aplikacje bezpośrednio do obecnej firmy     
       inny, Jaki …………………………….. 
4. Dlaczego nie poszukuje Pan/Pani pracę 
      kontynuuję naukę     z powodu obowiązków domowych/rodzinnych      
      z powodu choroby/niepełnosprawności         
      utrzymuje się z renty 
      zamierzam założyć własną działalność gospodarczą                
      inny powód, jaki ……………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 
 

DATA WYPEŁNIENIA ANKIETY 
          dzień……miesiąc…….rok……….. 
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Aspekty techniczne systemu ankietowania 
 

Realizacja projektu wymagała opracowania systemu ankietowania, którego integralną 

częścią jest aplikacja pozwalająca wprowadzić dane z ankiety do komputera, a także 

wyeksportowanie ich do pliku, którym z kolei można manipulować z zastosowaniem 

programu Excel czy SPSS. Zaprojektowana w ramach projektu aplikacja pozwala na 

modyfikację ankiety zgodnie z oczekiwaniem użytkownika systemu.  

 
Aplikacja w Google docs  

 
Formularze Google są przydatnym narzędziem do planowania wydarzeń, wysyłania 

ankiet, robienia uczniom sprawdzianów lub zbierania innych informacji w łatwy i prosty 

sposób. Formularz Google może być powiązany z arkuszem kalkulacyjnym Google. Jeśli 

powiąże się arkusz z formularzem, odpowiedzi będą automatycznie przesyłane do arkusza 

kalkulacyjnego. W przeciwnym wypadku użytkownicy będą mogli wyświetlać odpowiedzi na 

stronie „Podsumowanie odpowiedzi” dostępnej z menu Odpowiedzi. 

 

Zarówno ankieta jak i gromadzone odpowiedzi zabezpieczone są hasłem, 

zdefiniowanym przez administratora – jednego użytkownika dysku google, gdzie 

zaimportowana jest ankieta.  

 

Kodowanie ankiety w programie WordPress na stronie internetowej  

Ankietowanym osobom możemy udostępnić formularz w następujące sposoby:  

• Jako link można przesłać mailem lub udostępnić go przez media społecznościowe.  

Wystarczy kliknąć niebieski przycisk Wyślij formularz na dole formularza lub w 

prawym górnym rogu okna przeglądarki. Można udostępnić link do formularza lub 

dodać nazwiska, adresy e-mail i grupy odbiorców w polu Dodaj osoby. Klikając 

przycisk Gotowe,  wybrane osoby otrzymają e-maila kierującego ich do 

formularza. 

• Opublikować na stronie internetowej  

Kod potrzebny do osadzenia formularza na stronie internetowej otrzymuje się klikając w 

przycisk Więcej czynności->Umieść. Należy go skopiować i wkleić w odpowiednim 

miejscu na stronie, edytując kod HTML. 

Wygenerowany kod HTML przekleja się do strony internetowej.  Kod HTML dla 

zaprojektowanej ankiety osadzonej w ramki ma postać :  <iframe 
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src="https://docs.google.com/a/netapi.pl/forms/d/1kRdP2CxDqdosUQyYeORFfnMv-

xKOQLoU3d9BQj8Ka4Q/viewform" height="1240" width="1170"></iframe> 

I wyświetla się na stronie w postaci:  
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2.12 Nowoczesne środki komunikacji ze studentem  

W ramach wykorzystania nowoczesnych środków komunikacji ze studentami opracowano  

1. Aplikacje  webowe do badania zdolności przedsiębiorczych, zdolności 

wejścia na rynek pracy oraz zdolności wykorzystania technologii ICT w 

biznesie; 

2. Konsultacje on-line z doradztwa zawodowego.  

 

Aspekty techniczne Aplikacji Webowych  

 

 

W ramach projektu wykonano interfejs graficzny oraz wdrożono trzy aplikacji webowe. 

Wskaźniki merytoryczne zostały wcześniej przygotowane przez Fundację Rozwoju Talentów. 

Aplikacje te stworzono na podstawie systemu CMS Joomla i odpowiedniej wtyczki. Aplikacja 

jest tylko w wersji on-line, nie ma możliwości jej ściągnięcia i zainstalowania na 

komputerze. Aplikacja wymaga serwera i bazy danych i aby z niej korzystać potrzebny jest 

dostępu do internetu. Wyniki przedstawiane są od razu oraz przesyłane są na podany adres 

e-mail a ponadto zachowywane są bazie danych. 

Aplikacje web dostępne są na stronie internetowej projektu www.innowacyjny.ukw.edu.pl.  
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Merytoryczne opracowanie metodyki badań i pomiarów wskaźników zdolności 

przedsiębiorczych pod aplikację webową 

 

BADANIE KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH 

 

Cel badania 

Celem badania jest określnie poziomu przedsiębiorczości uczestnika testu oraz wskazanie 

mu jego mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. Informacja zwrotna dla 

uczestnika skonstruowana jest w taki sposób, aby poza informacją o wyniku, zachęcać po 

podjęcia konkretnych działań rozwijających umiejętności związane z przedsiębiorczością. 

 

Metoda prowadzenia badania i klucz do testu 

 

Wprowadzenie do testu 

Badanie ma formę testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 15 pytań. Zadaniem 

uczestnika testu jest zaznaczanie jednej, właściwej odpowiedzi.  

Na pierwszym ekranie uczestnik widzi opis testu i instrukcję. Na kolejnych ekranach 

wyświetlane są pojedynczo pytania wraz możliwymi odpowiedziami. Uczestnik może przejść 

do kolejnego pytania, tylko po udzieleniu odpowiedzi na bieżące pytanie. Nie ma ograniczeń 

czasowych.  

Po uzupełnieniu całego testu na ostatnim ekranie wyświetlana jest informacja zwrotna 

dotycząca wyniku badania.  

 

Pytania 

Test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania podzielone są na 5 tematycznych 

grup. Każda grupa oznaczona jest inną literą alfabetu (oznaczenia te mają ułatwić 

późniejsze liczenie punktów): 

A. Planowanie i organizacja pracy 

B. Współpraca z innymi 

C. Podejmowanie decyzji 

D. Analiza i rozwiązywanie problemów 

E. Wdrażanie innowacji 

Pytania powinny być wyświetlane pojedynczo, mogą być wyświetlane w losowej kolejności. 

W każdym z pytań uczestnik zaznacza jedną z czterech zawsze takich samych opcji wyboru: 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 
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Punktacja 

Każde pytanie punktowane jest odpowiednio: 

Zdecydowanie tak  1 pkt 

Raczej tak 0,5 pkt 

Raczej nie 0,25 pkt 

Zdecydowanie nie 0 pkt 

 

Roboczo punkty sumowe są w poszczególnych kategoriach: 

 Suma punktów dla pytań z kategorii A (możliwy wynik od 0 do 3 punktów) 

 Suma punktów dla pytań z kategorii B (możliwy wynik od 0 do 3 punktów) 

 Suma punktów dla pytań z kategorii C (możliwy wynik od 0 do 3 punktów) 

 Suma punktów dla pytań z kategorii D (możliwy wynik od 0 do 3 punktów) 

 Suma punktów dla pytań z kategorii E (możliwy wynik od 0 do 3 punktów) 

 

Ostateczny wynik testu uzależniony jest od sumy punktów uzyskanych w każdej z pięciu 

kategorii i może osiągać wartości w przedziale od 0 do 15. 

Wynik testu = suma punktów dla pytań A + B + C + D + E 

Skala wyników: 

 Rozwinięte zdolności przedsiębiorcze – dla wyniku 12 punktów i więcej 

 Przedsiębiorczość z potencjałem – wynik pomiędzy 7 a 11,75 punktów 

 Przedsiębiorczość wymagająca rozwoju – dla wyniku 6,75 i mnie punktów 

 

Interpretacja skali 

Punktacja Wynik i interpretacja (treść): 

12 punktów  

i więcej 

Posiadasz rozwinięte zdolności przedsiębiorcze. Ten wynik oznacza, że 

posiadasz wysoki potencjał, aby zbudować satysfakcjonujące życie 

zawodowe i być docenianym przez pracodawców pracownikiem. 

pomiędzy 7  

a 11,75 punktów 

Wynik ten oznacza, że wykazujesz szeroki repertuar zachowań 

przedsiębiorczych, ale konieczny jest ich dalszy rozwój. Posiadasz kilka 

mocnych stron, które pozwalają Ci na efektywne funkcjonowanie, ale są 

też aspekty, które wymagają kształtowania. Popracuj nad nimi poprzez 

uczestnictwo w warsztatach rozwoju osobistego, podjęcie pracy lub 

stażu, zaangażowanie się w koło naukowe na uczelni. Kiedy rozwiniesz 

swoje kompetencje przedsiębiorcze będziesz mieć większe szanse na 

osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji zawodowej i zyskanie zaufania w 

oczach przyszłego pracodawcy. 

 

6,75 i mnie 

punktów 

Ten wynik oznacza, że choć wykazujesz część zachowań 

przedsiębiorczych, to jednak większość kompetencji wymaga nadal 
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intensywnego rozwoju. Zwróć uwagę na te umiejętności, których 

poziom jest niewystarczający i bierz udział w takich aktywnościach, 

które pozwolą je kształtować, np. w warsztatach rozwoju osobistego, 

warsztatach pracy w zespole lub też szkoleniach z zarządzania czasem. 

Uczestnictwo w takich inicjatywach jak koła naukowe, zaangażowanie 

się w wolontariat, czy też podjęcie praktyk również przyczyni się do 

stopniowego rozwijania Twoich umiejętności. Praca nad tymi cechami z 

pewnością przyczyni się do zwiększenia Twoich szans na rynku pracy i 

zyskania pozytywnej opinii w oczach przyszłego pracodawcy. 

 

Dodatkowo wyniki testu rozpisane są w tabeli zawierającej mocne strony uczestnika testu i 

obszary wymagające rozwoju.  

 

Twoje mocne strony Obszary wymagające rozwoju 

Tu wyszczególnione są te kategorie, w 

których uczestnik osiągnął wynik 1,75 pkt i 

więcej. 

   

   

   

Tu wyszczególnione są kategorie, w których 

uczestnik osiągnął wynik 1,5 pkt i mniej. 

   

   

   

 

Wyniki dla uczestnika testu 

Na ekranie wyników uczestnik otrzymuje następujące informacje: 

 Wynik testu wraz z interpretacją 

 Tabelę pomocniczą z mocnymi stronami i obszarami do rozwoju 

 

Kwestionariusz pomocniczy 

 

PUNKTACJA (ilość przyznawanych punktów za poszczególne 

odpowiedzi) 

Z
d

ecyd
ow

an
ie n

ie 

R
aczej n

ie 

R
aczej tak 

Z
d

ecyd
ow

an
ie tak 

A. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY  

A. 1. Jestem punktualny/a. Wszystkie powierzone mi zadania 

wykonuję w terminie. 

0 0,25 0,5 1 

A.2. Potrafię elastycznie dostosowywać mój plan do zmieniających 

się okoliczności i bez opóźnień realizować wszystkie zaplanowane 

działania. 

0 0,25 0,5 1 

Strona 82



 
 

A.3. Kiedy mam do wykonania wiele zadań i czynności zawsze 

robię pisemny plan działania, zanim zabiorę się do pracy i realizuję 

zadania zgodnie z tym planem.  

0 0,25 0,5 1 

B. WSPÓŁPRACA Z INNYMI 

B.1. Kiedy pracuję w zespole, często otwarcie wyrażam uznanie 

wobec innych osób. Doceniam ich wkład i zaangażowanie w pracę 

zespołu.  

0 0,25 0,5 1 

B.2. Chętnie dzielę się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. 0 0,25 0,5 1 

B.3. Kiedy współpracuję z innymi priorytetem są dla mnie zadania 

postawione przed całym zespołem. Moje cele indywidualne schodzą 

na dalszy plan. 

0 0,25 0,5 1 

C. PODEJMOWANIE DECYZJI 

C. 1. Zanim dokonam wyboru jednej z wielu możliwości, 

zastanawiam się jakie kryteria są w danej sytuacji najważniejsze i 

kieruję się tymi właśnie kryteriami. 

0 0,25 0,5 1 

C.2. Zanim podejmę decyzję, zawsze rozważam jej konsekwencje 

dla siebie i dla innych. Ponoszę konsekwencje podjętych decyzji, 

nawet jeśli są nieprzyjemne. 

0 0,25 0,5 1 

C.3. Zanim podejmę decyzję, zbieram informacje i opinie z różnych 

źródeł. 

0 0,25 0,5 1 

D. ANALIZA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

D.1. Chętnie angażuję się w realizację pomysłów innych osób, 

nawet jeśli są odmienne od moich własnych.  

0 0,25 0,5 1 

D.2. Kiedy napotykam na trudności i problemu bardziej skupiam 

się na poszukiwaniu rozwiązań niż na drążeniu jego przyczyn. 

0 0,25 0,5 1 

D.3. Jestem otwarty/a na zmiany. Uważam, że każda zmiana 

niesie ze sobą szansę na rozwój. 

0 0,25 0,5 1 

E. WDRAŻANIE INNOWACJI 

E.1. Lubię przełamywać schematy i postępować w sposób 

niestandardowy. 

0 0,25 0,5 1 

E.2. Kiedy widzę, że mój sposób działania jest nieskuteczny i 

zawsze szukam lepszego. 

0 0,25 0,5 1 

E.3. Potrafię skutecznie przekonywać innych do swoich pomysłów. 0 0,25 0,5 1 

 

Treść kwestionariusza 

 

Opis testu na stronę 

Przedsiębiorczość jest coraz wyżej cenioną kompetencją, zarówno u partnerów biznesowych, 

jak i u pracowników. Sprawdź, ile przedsiębiorczości masz w sobie i co jeszcze możesz 
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zrobić, aby rozwinąć swój potencjał. Odpowiedz na kilkanaście pytań i dowiedz się jakie są 

Twoje mocne strony i nad czym możesz dalej pracować. 

 

Wprowadzenie dla uczestnika testu 

Zapraszamy do udziału w teście, dzięki któremu określisz swój poziom przedsiębiorczości 

oraz dowiesz się w jaki sposób możesz dalej rozwijać swoje kompetencje niezbędne w 

pracy.  

Test składa się 15 pytań jednokrotnego wyboru. Zastanów się i zdecyduj, na ile poniższe 

zdania opisują Ciebie i Twoje zachowanie. Zaznacz tylko jedną odpowiedź: 

- Zdecydowanie nie, jeśli dane zdanie nie opisuje Cię nawet  najmniejszym stopniu. 

- Raczej nie, jeśli potrafisz przypomnieć sobie pojedyncze sytuacje, w których to zdanie 

opisywałoby Ciebie i Twoje zachowanie. 

- Raczej tak, jeśli dość często zdarzają się sytuacje, w których to zdanie opisuje Ciebie i 

Twoje zachowanie. 

- Zdecydowanie tak, jeśli to zdanie bardzo trafnie opisuje Ciebie i Twoje zachowanie. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich pytań, zobaczysz wynik i jego interpretację. Powodzenia! 

 

Treść testu 

 

Treść pytania Z
d

ecyd
ow

a

n
ie n

ie 

R
aczej n

ie 

R
aczej tak 

Z
d

ecyd
ow

a

n
ie tak 

Jestem punktualny/a. Wszystkie powierzone mi zadania wykonuję w 

terminie. 

    

Potrafię elastycznie dostosowywać mój plan do zmieniających się 

okoliczności i bez opóźnień realizować wszystkie zaplanowane 

działania. 

    

Kiedy mam do wykonania wiele zadań i czynności zawsze robię 

pisemny plan działania, zanim zabiorę się do pracy i realizuję 

zadania zgodnie z tym planem.  

    

Kiedy pracuję w zespole, często otwarcie wyrażam uznanie wobec 

innych osób. Doceniam ich wkład i zaangażowanie w pracę zespołu.  

    

Chętnie dzielę się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.     

Kiedy współpracuję z innymi priorytetem są dla mnie zadania 

postawione przed całym zespołem. Moje cele indywidualne schodzą 

na dalszy plan. 

    

Zanim dokonam wyboru jednej z wielu możliwości, zastanawiam się     
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jakie kryteria są w danej sytuacji najważniejsze i kieruję się tymi 

właśnie kryteriami. 

 Zanim podejmę decyzję, zawsze rozważam jej konsekwencje dla 

siebie i dla innych. Ponoszę konsekwencje podjętych decyzji, nawet 

jeśli są nieprzyjemne. 

    

Zanim podejmę decyzję, zbieram informacje i opinie z różnych 

źródeł. 

    

Chętnie angażuję się w realizację pomysłów innych osób, nawet jeśli 

są odmienne od moich własnych.  

    

Kiedy napotykam na trudności i problemu bardziej skupiam się na 

poszukiwaniu rozwiązań niż na drążeniu jego przyczyn. 

    

Jestem otwarty/a na zmiany. Uważam, że każda zmiana niesie ze 

sobą szansę na rozwój. 

    

Lubię przełamywać schematy i postępować w sposób 

niestandardowy. 

    

Kiedy widzę, że mój sposób działania jest nieskuteczny i zawsze 

szukam lepszego. 

    

Potrafię skutecznie przekonywać innych do swoich pomysłów.     

 

Interpretacja wyników dla uczestników testu - wzór 

(Poniżej znajduje się treść ekrany, na żółto zaznaczono elementy uzależnione od wyniku 

testu, pozostałe elementy są niezmienne) 

 

Dziękujemy za udział w badaniu. Poniżej znajdują się wyniku testu wraz z interpretacją. 

Zapoznaj się z nimi uważnie. 

 

Posiadanie wysokich kompetencji przedsiębiorczych oznacza nie tylko posiadanie 

odpowiednich umiejętności do prowadzenia własnej firmy. To także szereg cech, które są 

kluczowe, a nawet niezbędne w każdej pracy, w każdym zawodzie.  

 

Przedsiębiorczość to umiejętność planowania i organizowania sobie własnej pracy, między 

innymi poprzez tworzenie pisemnych harmonogramów, punktualnego wykonywania zadań, 

ale także elastycznego podchodzenia do zmieniającej się sytuacji.  

 

Człowiek przedsiębiorczy to również taki, który potrafi pracować w grupie i realizować cele 

nie tylko indywidualne, ale również grupowe. W trakcie takiej pracy dzieli się chętnie swoim 

doświadczeniem i wiedzą, ale docenia także wkład i zaangażowanie innych. Potrafi wznieść 

się ponad swoje stanowisko,  tak aby osiągnąć wspólny dla całej grupy cel.  
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Dla osoby przedsiębiorczej podejmowanie decyzji nie stanowi trudności. Podchodzi do tego 

metodycznie, tworząc kryteria wyboru, a także korzystając z wielu źródeł informacji. Umie 

także wybiec w przyszłość przewidując ewentualne trudności i w razie konieczności- ponieść 

konsekwencje podjętej decyzji. Kiedy napotyka trudności, skupia się raczej na poszukiwaniu 

rozwiązań niż na identyfikowaniu źródeł problemu.  

 

Osoba posiadająca kompetencje przedsiębiorcze podchodzi do życia rozwojowo, jest otwarta 

na zmiany. W razie potrzeby nie ma oporów, aby wprowadzać nowe, lepsze sposoby 

działania, do których umie także przekonywać innych.  

 

Twój wynik to: 13 punktów na 15 możliwych do uzyskania. 

 

Posiadasz rozwinięte zdolności przedsiębiorcze. Ten wynik oznacza, że posiadasz wysoki 

potencjał, aby zbudować satysfakcjonujące życie zawodowe i być docenianym przez 

pracodawców pracownikiem. 

Twoje mocne strony Obszary wymagające rozwoju 

 Planowanie i organizacja pracy 

 Współpraca z innymi 

 Podejmowanie decyzji 

 Analiza i rozwiązywanie problemów 

 Wdrażanie innowacji 
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BADANIE ZDOLNOŚCI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY 

 

 

Cel badania 

 

Celem badania jest określenie poziomu przygotowania i gotowości uczestnika do wejścia na 

rynek pracy oraz zasugerowanie możliwych działań  rozwijających te cechy. Po udzieleniu 

odpowiedzi na wszystkie 15 pytań, uczestnik otrzymuje informację zwrotną zawierającą 

wynik testu, jego interpretację oraz sugestie rozwojowe. 

 

Metoda prowadzenia badania i klucz do testu 

 

Badanie ma formę testu, zawierającego 15 pytań jednokrotnego wyboru. Zadaniem 

uczestnika testu jest zaznaczanie jednej, właściwej odpowiedzi. Wyjątkiem jest pytanie nr 4, 

w którym uczestnik może zaznaczyć wiele odpowiedzi.  

 

Na pierwszym ekranie uczestnik widzi opis testu i instrukcję. Na kolejnych ekranach 

wyświetlane są pojedynczo pytania wraz możliwymi odpowiedziami. Uczestnik może przejść 

do kolejnego pytania, tylko po udzieleniu odpowiedzi na bieżące pytanie. Nie ma ograniczeń 

czasowych. Pytania wyświetlane są w ustalonej kolejności. 

 

Po uzupełnieniu całego testu na ostatnim ekranie wyświetlana jest informacja zwrotna 

dotycząca wyniku badania.  

 

Punktacja 

Odpowiedzi punktowane są w następujący sposób: 

 1 pkt za odpowiedź „a” 

 0 pkt za odpowiedź „b” 

 UWAGA W pytaniu nr 4 uczestnik otrzymuje po 0,2 pkt za każdą 

zaznaczoną możliwość 

Uczestnik testu może uzyskać od 0 do 15 punktów. 

 

Skala 

Wyniki testu interpretowana są według następującej skali: 

 Wysoka gotowość do wejścia na rynek pracy – 12 punktów i więcej 

 Umiarkowana gotowość do wejścia na rynek pracy – od 8 do 11,8  

 Niewystarczająca gotowość do wejścia na rynek pracy – od 0 do 7,8 

 

Punktacja Treść wyniku  

12 punktów i więcej „wysoka” 
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od 8 do 11,8 „umiarkowana” 

od 0 do 7,8 „niewystarczająca” 

 

 

Rekomendacje dodatkowe 

Rekomendacje dodatkowe zawierają sugestie dotyczące możliwości podjęcia działań 

zwiększających zdolność do wejścia na rynek pracy. Ilość i rodzaj rekomendacji uzależnione 

są od udzielonych odpowiedzi. Jeśli uczestnik testu udzielił odpowiedzi „b” na którekolwiek z 

pytań (poza pytaniem nr 4), to na ekranie wyników powinien otrzymać rekomendację 

rozwojową do każdego z tych pytań: 

 

Nr 

pytania 

Treść rekomendacji, jeśli uczestnik udzielił odpowiedzi „b” w danym pytaniu: 

1 Zorientuj się w ofercie warsztatów na Twojej uczelni lub w Twoim mieście. 

Tworzenia dobrych, przyciągających uwagę dokumentów aplikacyjnych można się 

z łatwością nauczyć! 

2 Przygotuj CV uwzględniające Twoje dotychczasowe wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe i umiejętności. Miej je gotowe na wypadek, gdyby nagle pojawiła się 

oferta pracy, która Cię zainteresuje. 

3 Wysyłanie swoich dokumentów aplikacyjnych to jeden z najważniejszych 

sposobów poszukiwania zatrudnienia - w ten sposób możesz dać się poznać 

pracodawcom i powiadomić ich, że jesteś osobą poszukującą pracy. 

5, 6  Często dla pracodawców wykształcenie i zdobyta wiedza nie są najważniejsze - 

wielu z nich chce zatrudniać osoby posiadające już doświadczenie w pracy. 

Dlatego warto już podczas nauki budować swoje CV i nabywać niezbędne 

umiejętności w środowisku pracy poprzez odbywanie praktyk i staży. 

7 Doświadczenie pracy zarobkowej już podczas studiów daje pracodawcy 

informację, że umiemy przyjąć na siebie obowiązek, że jesteśmy odpowiedzialni i 

zmotywowani, a studia to nie tylko niekończąca się zabawa ☺ 

8 Pracodawcy cenią sobie wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, jednak 

nie mniej ważne są dla nich kompetencje osobiste, takie jak umiejętność 

komunikowania się, asertywność, zarządzanie czasem. Dlatego korzystaj z form 

edukacji - szkoleniowych i warsztatowych, kształtujących te umiejętności. 

9 Zajęcia na studiach często określane są jako teoretyczne i ogólne. Dlatego na 

własną rękę zgłębiaj wiedzę z Twojej dziedziny, wybierz sobie wąską 

specjalizację, w której staniesz się ekspertem. Korzystaj z oferty szkoleń i 

kursów, które poszerzą i pogłębią Twoją wiedzę zawodową. 

11 Poza wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych, skorzystaj także z możliwości 

bliższego poznania pracodawcy, na przykład w czasie Targów Pracy. Jest to 
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miejsce, gdzie w jednym czasie, na niewielkiej przestrzeni możesz zapoznać się z 

ofertą wielu firm z Twojej okolicy. 

10,12, 

13,14 

Współczesny rynek pracy często stawia poszukujących pracy w trudnej sytuacji 

wyboru. Nierzadko konieczna jest tymczasowa rezygnacja z własnej wygody i 

komfortu życia w celu otrzymania pracy. Pamiętaj, że sytuacja, kiedy będziesz 

musiał podjąć pewne wyrzeczenia (np. przeprowadzka, uciążliwy dojazd do 

miejsca pracy) może być czasowa, a zdobyte doświadczenie zawodowe będzie 

procentować przez lata. 

15 Dzisiejszy rynek pracy jest wyjątkowo dynamiczny - starsze zawody znikają, 

pojawiają się nowe. Eksperci rynku pracy twierdzą, że współczesny młody 

człowiek w przeciągu 30-40 lat swojego życia zawodowego będzie zmuszony do 

kilkukrotnej zmiany kwalifikacji. Bądź otwarty na nowe możliwości, nie trzymaj 

się sztywno wyłącznie swojego wyuczonego zawodu. Może zdarzyć się, że Twoją 

wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać w innej branży.  

 

Treść kwestionariusza 

 

Opis testu na stronę 

Chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie dobrej pracy? Dowiedz się, czy jesteś już 

gotowy, aby skutecznie ubiegać się o ciekawą pracę. Zapraszamy do udziału w teście, który 

określi Twoją gotowość do wejścia na rynek pracy oraz wskaże działania, które możesz 

podjąć, aby umocnić swoją pozycję, jako kandydata do pracy. Test składa się z kilkunastu 

pytań jednokrotnego wyboru, a jego uzupełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. 

 

Wprowadzenie dla uczestnika testu 

Zapraszamy do udziału w teście, który określi Twoją gotowość do wejścia na rynek pracy 

oraz wskaże działania, które możesz podjąć, aby umocnić swoją pozycję, jako kandydata do 

pracy. 

 

Poniżej znajduje się 15 pytań zamkniętych. Odpowiedz na nie wybierając jedną odpowiedź 

(a lub b). Uwaga: W pytaniu nr 4, możesz zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich pytań, zobaczysz wynik i jego interpretację. Powodzenia! 

 

Treść testu 

Zaznacz właściwą odpowiedź: 

1. Czy uczestniczyłeś/aś kiedykolwiek w zajęciach, szkoleniu lub warsztatach, na 

których uczono w jaki sposób napisać CV i list motywacyjny? 

a. Tak, uczestniczyłem/am w takich zajęciach. 

b. Nie, nigdy nie brałem/am udziału w podobnych zajęciach. 
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2. Czy posiadasz CV (curriculum vitae) przygotowane w taki sposób, że jest gotowe 

do wysłania do potencjalnego pracodawcy? 

a. Tak, posiadam. 

b. Nie, nie mam jeszcze gotowego CV. 

3. Czy kiedykolwiek wysłałeś/aś swoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) 

do potencjalnego pracodawcy? 

a. Tak, wysyłałem/am dokumenty do pracodawcy. 

b. Nie, nie wysyłałem/am jeszcze nigdzie swojego CV ani listu 

motywacyjnego. 

4. W jaki sposób przekazywałeś swoje dokumenty pracodawcom? (zaznacz wszystkie 

właściwe odpowiedzi) 

i. Drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

ii. Drogą elektroniczną – poprzez formularz zgłoszeniowy. 

iii. Pocztą tradycyjną, w formie papierowej. 

iv. Osobiście zaniosłem/am dokumenty do pracodawcy. 

v. W inny sposób niż powyżej. 

5. Czy kiedykolwiek ubiegałeś/aś się o praktyki lub staż w przedsiębiorstwie lub innym 

miejscu pracy? 

a. Tak, poszukiwałem/am takiej możliwości. 

b. Nie, nigdy nie ubiegałem/am się o staż ani praktyki. 

6. Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w praktykach lub stażu zawodowym? 

a. Tak, brałem/am udział w praktykach lub stażu zawodowym. 

b. Nie, nigdy nie uczestniczyłem/am w praktykach ani stażu. 

7. Czy kiedykolwiek wykonywałeś/aś jakąkolwiek pracę zarobkową? 

a. Tak. 

b. Nie. 

8. Czy w ciągu ostatnich 2 lat uczestniczyłeś w szkoleniu lub warsztatach związanych 

z rozwojem umiejętności społecznych? (Np. z komunikacji, zarządzania czasem, 

asertywności, współpracy z innymi, etc.) 

a. Tak, uczestniczyłem/am w takich zajęciach. 

b. Nie, nie uczestniczyłem/am w takich zajęciach. 

9. Czy w ciągu ostatnich 2 lat uczestniczyłeś w dodatkowym szkoleniu lub warsztatach 

związanych z rozwojem umiejętności zawodowych?  

a. Tak, uczestniczyłem/am w takich zajęciach. 

b. Nie, nie uczestniczyłem/am w takich zajęciach. 

10. Czy w celu podjęcia atrakcyjnej pracy byłbyś/abyś gotowy/a zmienić miejsce 

zamieszkania i przeprowadzić się do innego miasta? 

a. Raczej tak. 

b. Raczej nie. 

11. Czy w ciągu ostatnich 2 lat uczestniczyłeś/aś w Targach Pracy? 
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a. Tak, brałem/am udział w takim wydarzeniu. 

b. Nie, nie byłem/am na Targach Pracy w ciągu ostatnich 2 lat. 

12. Czy byłbyś/abyś gotowy/a podjąć się pracy w ramach bezpłatnego stażu lub 

praktyk na określony czas w celu zdobycia doświadczenia zawodowego? 

a. Tak, zdecydowałbym/abym się na takie rozwiązanie, gdyby miało mi to 

zapewnić dodatkowe doświadczenie zawodowe. 

b. Nie, nie zdecydowałbym/abym się na takie rozwiązanie. 

13. Czy byłbyś/abyś gotowy/a podjąć pracę poniżej swoich oczekiwań finansowych w 

celu zdobycia doświadczenia zawodowego? 

a. Tak, zdecydowałbym/abym się na takie rozwiązanie, gdyby miało mi to 

zapewnić dodatkowe doświadczenie zawodowe. 

b. Nie, nie zdecydowałbym/abym się na takie rozwiązanie. 

14. Czy byłbyś/abyś gotowy/a dojeżdżać codziennie do pracy dłużej niż godzinę w 

każdą stronę? 

a. Tak, zdecydowałbym/abym się na taką pracę. 

b. Nie, nie zdecydowałbym/abym się na taką pracę. 

15. Czy byłbyś/abyś gotowy/a podjąć pracę w innym niż wyuczony zawodzie? 

a. Tak, zdecydowałbym/abym się na taką pracę. 

b. Nie, nie zdecydowałbym/abym się na taką pracę. 

 

Interpretacja wyników dla uczestników testu - wzór 

(Poniżej znajduje się treść ekrany, na żółto zaznaczono elementy uzależnione od wyniku 

testu, pozostałe elementy są niezmienne) 

 

Gotowość do wejścia na rynek pracy oznacza podejmowanie działań, które zwiększają 

szanse danej osoby na odnalezienie zatrudnienia. Działania te dotyczą między innymi 

przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego), dopasowanych 

do konkretnych ofert pracy oraz rozsyłania tych dokumentów do wybranych pracodawców i 

zamieszczania ich na portalach internetowych, które umożliwiają przeglądanie CV 

kandydatów przez pracodawców. Cenne jest także nawiązywanie kontaktu bezpośredniego z 

pracodawcami i osobiste przekazywanie im swoich dokumentów aplikacyjnych. 

 

Gotowość do pracy to również umiejętność budowania sieci kontaktów, czyli nawiązywania 

relacji z osobami i instytucjami, które mogą potencjalnie ułatwić późniejszy start na rynku 

pracy. Ważne są tu takie działania jak: uczestnictwo w Targach Pracy, zgłaszanie się na 

wolontariat, staże i praktyki (nawet bezpłatne), uczestnictwo w projektach łączących świat 

nauki i biznesu - np. pisanie prac zaliczeniowych w oparciu o doświadczenia konkretnych 

firm.  
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Szanse na znalezienie zatrudnienia zwiększą się także wtedy, kiedy posiadana wiedza nie 

będzie jedynie wiedzą teoretyczną - dla pracodawcy cenne jest doświadczenie pracy, a więc 

zrealizowane staże czy praktyki. Poza zdobywaniem umiejętności zawodowych, ważne jest 

również rozwijanie osobistych kompetencji, takich jak komunikacja, umiejętność obsługi 

klienta czy też zarządzanie pracą własną, których kształtowanie jest najbardziej intensywne 

właśnie w środowisku pracy. 

 

Wyższą gotowością do wejścia na rynek pracy wykazują się także osoby, które oprócz 

zdobywania wiedzy na studiach indywidualnie podejmują działania podnoszące ich 

kwalifikacje (np. kursy, szkolenia specjalistyczne z danej dziedziny), jak również te, które 

rozwijają umiejętności społeczne na przykład na warsztatach rozwoju osobistego. 

 

Gotowość do wejścia na rynek pracy to także determinacja do pokonywania własnych 

ograniczeń, czy decydowanie się na czasowe, niekoniecznie komfortowe, zmiany, na 

przykład: podjęcie tymczasowej pracy poza miejscem zamieszkania, tymczasowa praca bez 

wynagrodzenia w celu zdobycia doświadczenia lub też codzienny pochłaniający dużo czasu 

dojazd do pracy. 

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, można stwierdzić, iż Twoja gotowość do 

wejścia na rynek pracy jest umiarkowana. 

 

Możesz umocnić swoją pozycję na rynku pracy i zwiększyć szansę na zatrudnienie w 

interesującym Ciebie zawodzie podejmując szereg różnych działań: 

 Przygotuj CV uwzględniające Twoje dotychczasowe wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe i umiejętności. Miej je gotowe na wypadek, gdyby 

nagle pojawiła się oferta pracy, która Cię zainteresuje. 

 Pracodawcy cenią sobie wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, 

jednak nie mniej ważne są dla nich kompetencje osobiste, takie jak 

umiejętność komunikowania się, asertywność, zarządzanie czasem. Dlatego 

korzystaj z form edukacji - szkoleniowych i warsztatowych, kształtujących te 

umiejętności. 

 Współczesny rynek pracy często stawia poszukujących pracy w trudnej sytuacji 

wyboru. Nierzadko konieczna jest tymczasowa rezygnacja z własnej wygody i 

komfortu życia w celu otrzymania pracy. Pamiętaj, że sytuacja, kiedy będziesz 

musiał podjąć pewne wyrzeczenia (np. przeprowadzka, uciążliwy dojazd do 

miejsca pracy) może być czasowa, a zdobyte doświadczenie zawodowe będzie 

procentować przez lata. 
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BADANIE ZDOLNOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII ICT W BIZNESIE  

 

 

Cel badania 

 

Celem badania jest zbadanie zaangażowania uczestnika testu w działania zmierzające do 

łączenia nauki z biznesem i wykorzystania technologii ICT w praktyce gospodarczej. 

Uczestnik odpowiada na pytania dotyczące jego gotowości oraz rzeczywistych działań 

podjętych w tym kierunku. W informacji zwrotnej uczestnik testu otrzymuje wynik wraz 

interpretacją i sugestiami rozwojowymi. 

 

Metoda prowadzenia badania i klucz do testu 

 

Badanie ma formę testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 8 pytań. Każde pytanie 

zawiera trzy możliwe odpowiedzi. Zadaniem uczestnika testu jest zaznaczenie jednej, 

właściwej jego zdaniem odpowiedzi.  

 

Na pierwszym ekranie uczestnik widzi opis testu i instrukcję. Na kolejnych ekranach 

wyświetlane są pojedynczo pytania wraz możliwymi odpowiedziami. Uczestnik może przejść 

do kolejnego pytania, tylko po udzieleniu odpowiedzi na bieżące pytanie. Nie ma ograniczeń 

czasowych.  

 

Po uzupełnieniu całego testu na ostatnim ekranie wyświetlana jest informacja zwrotna 

dotycząca wyniku badania.  

 

Punktacja – klucz do testu 

Pytania punktowane są w skali od 0 do 2 punktów. Uczestnik może uzyskać wynik pomiędzy 

0 a 16 punktów. Klucz znajduje się w tabeli poniżej. 

 

Pytanie a b c 

1 2 1 0 

2 2 0 1 

3 0 1 2 

4 1 2 0 

5 2 1 0 

6 2 1 0 

7 0 1 2 

8 1 2 0 
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Skala 

Wynik testu stanowi suma uzyskanych przez uczestnika punktów. Wynik ten wyznacza 

poziom zdolności uczestnika testu wyświetlany w informacji zwrotnej. 

 

Punktacja Treść do  informacji zwrotnej 

0 - 5 Wynik ten oznacza, że powinieneś włożyć więcej wysiłku w 

nawiązywanie kontaktów i współpracę ze środowiskiem biznesu. 

Wiedza teoretyczna, jaką zdobywasz na studiach jest ważna, ale 

będzie miała niewielką wartość, jeśli nie przełożysz jej na konkretne 

działania i nie wykorzystasz jej dla realizacji jakiegoś projektu, dla 

wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie. Dzięki Twojej wiedzy 

możesz zostać dostrzeżony przez pracodawców, jednak musi być to 

wiedza dopasowana do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw i wspólnie 

z nimi zaaplikowana do realiów gospodarki i ekonomii. 

6 - 12 Wynik ten oznacza, iż Twoja gotowość do podejmowania działań 

łączących naukę z biznesem kształtuje się na poziomie przeciętnym. 

Bierzesz udział w projektach, które skupiają się na wykorzystaniu 

teorii w praktyce, jednak zastanów się, czy Twoje indywidualne 

zaangażowanie w działanie jest wystarczające. Warto czasem 

poświęcić więcej czasu na realizację takich projektów, nawet jeśli nie 

przynosi to natychmiastowych korzyści finansowych lub wymaga 

dużych nakładów czasowych. Poza tym, pamiętaj, że przedsiębiorcy 

cenią sobie studentów wykazujących inicjatywę, dlatego uwierz w 

siebie i w swoje pokłady wiedzy - z pewnością są one Twoim dużym 

atutem! 

13 - 16 Wspaniale radzisz sobie na polu łączenia nauki z biznesem! Twoja chęć 

do działania i gotowość do podejmowania wyzwań wyróżnia Cię na tle 

innych.  Kontakty, jakie posiadasz lub zdobywasz wśród 

przedsiębiorców, projekty, jakie zrealizowałeś/aś bądź będziesz 

realizować to Twoja karta przetargowa w procesie ubiegania się o 

wymarzone stanowisko w przyszłości. Oby tak dalej! 

 

Treść kwestionariusza 

 

Opis testu na stronę 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy i na ile umiesz wykorzystywać w praktyce wiedzę 

zdobywaną w czasie studiów, zapraszamy do udziału w teście, który pomoże określić Twoją 

chęć i kompetencje do łączenia wiedzy zdobytej na uczelni z praktyką biznesu. Test składa 

się z 8 pytań i jego uzupełnienie zajmuje tylko kilka chwil. 
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Wprowadzenie dla uczestnika testu 

Zapraszamy do udziału w teście, który pomoże określić Twoją chęć i kompetencje do 

łączenia wiedzy zdobytej na uczelni z praktyką biznesu. 

 

Test składa się z 8 pytań jednokrotnego wyboru. Przeczytaj dokładnie pytanie oraz 

wszystkie odpowiedzi i zaznacz Twoim zdaniem najwłaściwszą. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich pytań, zobaczysz wynik i jego interpretację. Powodzenia! 

 

Treść testu 

1. Czy chciałbyś/abyś napisać pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) w oparciu o 

informacje zaczerpnięte z przedsiębiorstwa funkcjonującego w Twoim otoczeniu? 

a. Tak, podjąłem/am już starania w tym kierunku, nawiązałem/am kontakt z 

interesującą mnie firmą. 

b. Mam takie plany, ale jeszcze nie podjąłem/ęłam żadnych działań. Nie wybrałem/am 

firmy, z którą chciałbym/abym nawiązać kontakt. 

c. Nie mam takich planów.  

2. Kto Twoim zdaniem powinien nawiązywać kontakty pomiędzy firmami a studentami, 

którzy chcą napisać pracę dyplomową w oparciu o dane z firmy? 

a. Uważam, że to zadanie dla samych studentów, którzy są zainteresowani 

współpracą z firmami. 

b. Myślę, że to firmy powinny w ten sposób dbać o swój wizerunek i promocję wśród 

potencjalnych pracowników.  

c. Uczelnia powinna umożliwiać nawiązywanie kontaktów studentów z firmami.  

3. Czy Twoim zdaniem jako student/ka możesz zaproponować firmom ciekawe oraz 

wartościowe pomysły i rozwiązania? 

a. Firmy cenią sobie głównie doświadczenie zawodowe, zatem mam niewiele do 

zaoferowania.   

b. Mam sporo ciekawych pomysłów, ale brakuje mi doświadczenia, żeby realizować je 

w praktyce. 

c. Tak, uważam, że posiadam najnowszą wiedzę i to jest moim atutem. 

4. Czy chciałbyś/abyś jako student/ka brać udział w projektach badawczych realizowanych 

przez pracowników naukowych uczelni na zlecenie firm? 

a. Chciałbym/abym, jeśli dawałoby to wymierne korzyści np. finansowe lub obietnicę 

zatrudnienia.  

b. Tak, uważam, że to wspaniała okazja do zdobycia doświadczenia i podniesienia 

swoich szans na rynku pracy. 

c. Nie, mam dość nauki i zajęć związanych ze studiowaniem, aby wygospodarować 

dodatkowe godziny na kolejny projekt. 
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5. Czy napisałeś/aś pracę zaliczeniową lub dyplomową na podstawie danych uzyskanych z 

firmy? 

a. Tak, napisałem/am pracę na podstawie informacji uzyskanych w przedsiębiorstwie. 

b. Jestem w trakcie jej pisania./Napiszę ją w przyszłym semestrze. 

c. Nie. 

6. Jak oceniłbyś/abyś sytuację, w której projekt realizowany na podstawie informacji 

uzyskanych w konkretnym przedsiębiorstwie  byłby jednym z elementów zaliczenia 

przedmiotu? 

a. Tak, myślę, że to byłaby wspaniała okazja do nawiązania kontaktów z firmami, 

zdobycia doświadczenia i zwiększenia swoich szans na rynku pracy po zakończeniu 

studiów. 

b. Nie wiem. Myślę, że chociaż byłoby to ciekawe doświadczenie, to na taką formę 

zaliczenia przedmiotu trzeba poświęcić zbyt wiele czasu.  

c. Nie. Uważam, że zaliczenia przedmiotów powinny odbywać się głównie na zasadzie 

obecności na zajęciach i egzaminów. 

7. Czy kiedykolwiek miałeś/aś okazję zaproponować i zrealizować w konkretnym 

przedsiębiorstwie pomysł związany z wykorzystaniem technologii ICT? 

a. Nie, nie miałem/am jeszcze takiej okazji. 

b. Zdarzyło mi się zaprezentować mój pomysł, jednak nie został on wdrożony ze 

względu na sytuację w firmie. 

c. Tak. Udało mi się zrealizować podobny projekt w konkretnej firmie. 

8. Czy kiedykolwiek wykorzystałeś/aś zdobytą na studiach wiedzę o technologiach ICT w 

praktyce, w życiu codziennym na użytek własny lub innych osób? 

a. Rzadko wykorzystuję wiedzę ze studiów w praktyce. 

b. Tak. Często wykorzystuję wiedzę za studiów w praktyczny sposób. Chętnie 

pomagam innym korzystać ze zdobyczy techniki. 

c. Jak dotąd nie udało mi się wykorzystać w praktyce wiedzy zdobytej na studiach. 

Interpretacja wyników dla uczestników testu - wzór 

(Poniżej znajduje się treść ekranu, na żółto zaznaczono elementy uzależnione od wyniku 

testu, pozostałe elementy są niezmienne) 

 

Wiedza zdobywana na studiach jest niezbędnym fundamentem wspierającym praktyczne 

doświadczenie. Łączenie teorii z praktyką gwarantuje osobom i przedsiębiorstwom 

nieustanny rozwój i możliwość elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację w 

otoczeniu. Pierwsze kroki we wdrażaniu technologii w życie można stawiać jeszcze w czasie 

studiów, wykorzystując energię i kreatywność wynikającą z młodości i pasji.  

 

Pisanie prac dyplomowych i realizowanie projektów we współpracy z firmami, to dużo więcej 

niż tylko formalność niezbędna do zdobycia tytułu. To również niepowtarzalna okazja, aby 

podzielić się swoimi pomysłami ze środowiskiem biznesowym i wykazać się talentem w 
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rozwiązywaniu nierzadko trudnych problemów. Takie doświadczenie może stać się 

kluczowym elementem świadczącym o przewadze nad innymi kandydatami w późniejszych 

staraniach o pracę.  

 

Twój wynik to 7 na 16 punktów możliwych do zdobycia. 

 

Wynik ten oznacza, iż Twoja gotowość do podejmowania działań łączących naukę z 

biznesem kształtuje się na poziomie przeciętnym. Angażujesz się w projekty, które skupiają 

się na wykorzystaniu teorii w praktyce, jednak zastanów się, czy Twoje indywidualne 

zaangażowanie w działanie jest wystarczające. Warto czasem poświęcić więcej czasu na 

realizację takich projektów, nawet jeśli nie przynosi to natychmiastowych korzyści 

finansowych lub wymaga dużych nakładów czasowych. Poza tym, pamiętaj, że 

przedsiębiorcy cenią sobie studentów wykazujących inicjatywę, dlatego uwierz w siebie i 

swoje pokłady wiedzy - z pewnością są one Twoim dużym atutem! 
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Wprowadzenie nowego sposobu realizacji doradztwa zawodowego spowodowane było 

wnioskami ze współpracy z biurem karier UKW oraz konsultacji z biurami karier 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Gospodarki oraz 

Politechniki Gdańskiej. Wymienione jednostki wskazały na niechęć  studentów 

kierunków technicznych obszaru ICT do korzystania z usług doradców zawodowych z 

powodu konieczności uzewnętrznienia swoich mocnych i słabych stron w kontakcie 

osobistym z obcą, często starszą osobą. Jedną z prawdopodobnych przyczyn tego stanu 

rzeczy jest skłonność przyszłych inżynierów do komunikacji międzyludzkiej przez siec 

Internet, co w wyniki często ze specyfiki studiów informatycznych oraz indywidualnych 

upodobań.  

W odpowiedzi na  problem, w trakcie realizacji projektu, przetestowano nową metodę 

realizacji doradztwa zawodowego z wykorzystaniem Internetu, czyli on-line. Doradztwo 

zdalne w obliczu diagnozy posiada następujące zalety: 

• wyklucza obawę przed rozmową osobistą o ważnych i często skrywanych 

problemach rozwoju osobowości lub zawodowego, 

• odbywa się w warunkach komfortowych dla studenta, tj. w domowym pokoju 

lub akademiku, 

• realizowane jest w godzinach popołudniowych lub wieczornych, student sam 

wybiera odpowiednią godzinę w ramach przedziału czasu, który jest 

zadeklarowany przez doradcę on-line, 

• usługa jest bardziej dostępne dla studentów niestacjonarnych, dojeżdżających 

na uczelnię oraz niepełnosprawnych, 

• większa dostępność dla studentów, uczelnie często wyznaczają dyżury doradcy 

zawodowego w godzinach 9.00 -14.00, czyli w czasie, gdy odbywają się 

zwyczajowo zajęcia dydaktyczne w których studenci powinni lub są zobligowani 

do uczestnictwa.  

Konsultacje z doradcą zawodowym prowadzone są zdalnie – przez Internet w 

ustalonych przedziałach czasowych w popołudniowej lub wieczornej porze. Zasadniczym 

celem komunikacji doradcą jest diagnoza własnych kompetencji i przygotowanie planu 

rozwoju kariery zawodowej w oparciu o wyniki wcześniejszej analizy. Nadto, doradca 

ma za zadanie przygotować studenta do uczestnictwa w procesie rekrutacji celem 
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podjęcia pracy: przygotowanie dokumentów, sposób prezentacji własnej osoby, metody 

przekonywania potencjalnego pracodawcy o własnej wartości i kompetencjach, wiedzy 

o zasadach pracy, szczególnie w korporacjach międzynarodowych o ściśle ustalonej 

hierarchii i przepływie informacji. 

Aby możliwa była realizacja powyższy celów opracowany został proces komunikacji doradca-

student.   

 

Konsultacje z doradztwa zawodowego prowadzone są zdalnie – przez Internet według 

ustalonej ścieżki postępowania celem dostarczenia studentom podstawowych 

umiejętności przygotowania dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji oraz 

wiedzy o zasadach pracy, szczególnie w korporacjach międzynarodowych o ściśle 

ustalonej hierarchii i przepływie informacji. 

 

 

Plan doradztwa zawodowego on-line: 

- kontakt mailowy, 

- wstępna rozmowa on-line, 

- przesłanie rozwiązanych testów do doradcy, 

- analiza wyników, mapa własnego „ja” zawodowego, 

- doprecyzowanie kształtu ścieżki kariery zawodowej, 

wypełnienie karty konsultacji on-line, 

- zadanie przygotowania listu i CV, jak przygotować 

się do rozmowy kwalifikacyjnej, 

- korekta dokumentów, przeprowadzenie „testowej” 

rozmowy kwalifikacyjnej. 
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2.13 Współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości  
 

Podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu przewidywano ścisłą współpracę z 

Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości AIP.  

Zaproponowano wsparcie preinkubacji w 

ramach projektu. W trakcie testowania 

okazało się że istnieje obawa studentów do 

zakładania własnej działalności w AIP.  

Największą przeszkodą jest brak procedur  na UKW dotyczących własności intelektualnej i 

praw do produktów. W trakcie zajęć dydaktycznych studenci zetknęli się z praktykami 

biznesu z którymi konsultowali mowę z AIP. Okazało się, że założenie firmy w AIP 

uniemożliwia korzystanie z typowych instrumentów finansowych dla firm. Nowo powstała 

firma nie ma nawet dostępu do typowego limitu w koncie bankowym, który mógłby posłużyć 

jako środki na początkową działalność. Większość studentów zainteresowana AIP chciał 

uruchomić własne star-up’y programistyczne, ponieważ studiują informatykę, widzą 

potrzeby rynku i posiadają umiejętności aby wytworzyć własne produkty. Podstawową 

potrzebą dla nowej firm programistycznej jest zakup legalnego kompilatora i środowiska 

programistycznego, aby legalne sprzedawać własne produkty. Jest to wydatek kilku tysięcy. 

Studenci na ogół nie dysponują taką kwotą zatem nie mogliby realizować własnego działania 

w AIP. Wiele osób zdecydowało się na założenie własnej działalności na zasadach ogólnych 

aby pozbyć się niedogodności finansowych związanych w AIP. Z punktu widzenia projektu 

jest to wartość dodana, której Beneficjent nie zakładał, a jest ewidentnie pozytywnym 

efektem realizacji projektu innowacyjnego.  
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W celu bliższego zaprezentowania możliwości badawczych Instytutu Mechaniki i Informatyki 

Stosowanej, wykonano nowoczesne wizualizacje stanowisk badawczych z wykorzystaniem 

grafiki 3D. 

Pozostałe elementy portalu kierowane są dla środowisk naukowych: zakładka nauka gdzie 

opisano efekty pracy naukowej kadry instytut, czyli wyjazdy na konferencje, współpracę 

naukowa krajową, oraz zagraniczną. Dla studentów dedykowana jest zakładka dydaktyka, 

gdzie umieszczono informacje z zakresu: planów zajęć, harmonogramów dla poszczególnych 

kierunków studiów jak również informacje o dyżurach nauczycieli  akademickich.  

Portal komunikacji z biznesem dostępny jest pod adresem: www.ibiznes.ukw.edu.pl, oraz jako

link ze strony projektu. 
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3.1 Szkolenia pt. „Pomysł na Patent”  

 

Poważną barierą w nawiązywaniu współpracy jest brak kompetencji biznesowych 

pracowników naukowych. Szkolenie/warsztaty powinny dostarczyć wiedzy na temat podstaw 

przedsiębiorczości, marketingu – instrumentów pozwalających skutecznie docierać do 

przedsiębiorców, trafnie oceniać zapotrzebowanie rynku na określone tematy prac. Ponadto 

szkolenia takie powinny dostarczać pracownikom wiedzy na temat mechanizmów zakładania 

własnych firm.  

Szkolenia dla pracowników naukowych powinny być prowadzone w kierunku 

zainteresowania uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. W programie szkoleń 

powinny znaleźć się zajęcia m.in. z zakresu podstawowej teorii przedsiębiorczości, 

zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, finansowania działalności 

przedsiębiorstwa, wprowadzania w firmach innowacji, zarządzania zasobami ludzkimi, 

marketingu, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, itp. Szkolenia 

powinny być uzupełnione zostaną o wizyty studyjne w firmach i indywidualne doradztwo. 

Jednakże główny nacisk szkolenia powinien być położony na aspekty związane z 

komercjalizacją wyników prac badawczych oraz ochronę własności intelektualnej. 

Przykładowy pakiet  szkoleń może obejmować : 

1) Przedsiębiorczość w praktyce - dzięki uczestnictwie w tym szkoleniu pracownik 

naukowy pozna ogólne zasady zakładania przedsiębiorstwa i wykonywania 

działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gospodarczej, ich wady i 

zalety, zasady rejestracji przedsiębiorców oraz sporządzania biznes planu. Ponadto 

zasady korzystania ze środków pomocowych przeznaczonych dla przedsiębiorców. 

2) Budowa i rozwój kompetencji menedżerskich - dzięki uczestnictwie w tym 

szkoleniu pracownik naukowy zaznajomi się ze sposobami efektywnej komunikacji 

menedżerskiej, motywowania oraz oceniania podwładnych, budowy rozwoju 

zespołów pracowniczych. 

3)  Zarządzanie własnością intelektualną - dzięki uczestnictwie w tym szkoleniu 

pracownik naukowy pozna w jaki sposób systematyzuje się instytucje własności 

intelektualnej, jakie są podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Ponadto 

dowie się, z jakimi problemami można spotkać się przy zawieraniu umów w obrocie 

dobrami intelektualnymi a z jakimi problemami generowanymi przez otoczenie 

przedsiębiorstw. 

4) Efektywny transfer technologii i innowacji - dzięki uczestnictwie w tym 

szkoleniu pracownik naukowy pozna drogę towarzyszącą transferowi technologii 

innowacyjnych powstających na uczelni na płaszczyznę gospodarczą.   
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W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia  

1. Finansowanie Badań  

2. Prawa autorskie 

3. Praktyczne aspekty ochrony własności intelektualnej 

Materiały zostały wydane i stanowią uzupełnienie niniejszego rozdziału stanowią 

też materiały do promocji idei przedsiębiorczości akademickiej wśród 

pracowników naukowych. 

Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej 

W ramach takich działań można zaplanować realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych 

na przybliżenie społeczności akademickiej istoty i znaczenia zjawiska przedsiębiorczości 

akademickiej.  

Proces aktywizowania można realizować między innymi poprzez: 

– opracowanie i druk materiałów fachowych dot. zakładania działalności 

gospodarczej przez pracowników naukowych, itp.; 

– wydanie cyklicznego biuletynu dotyczącego przedsiębiorczości akademickiej, 

– organizację cyklu spotkań seminaryjnych z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, 

przedstawicielami organizacji związanymi z prowadzeniem działalności gosp. tj. 

np. pracownikami US, ZUS, itd.; Spotkania ukierunkowane będą na dzielenie się 

doświadczeniami, informacjami i najnowszymi regulacjami dot. zakładania, 

prowadzenia i rozwoju firmy, 

– organizację dni przedsiębiorczości akademickiej, 

– organizacje letniej szkoły przedsiębiorczości akademickiej, 

– uruchomienie elektronicznego newslettera z zakresu przedsiębiorczości 

akademickiej, 

– uruchomienie Portalu do Komunikacji z Biznesem. 

 

 

 

W ramach projektu wydawano biuletyn - kwartalnik, w którym opisywano kolejne działania . 
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Wszystkie biuletyny dostępne są w wersji flash na stronie projektu: 

http://www.innowacyjny.ukw.edu.pl/pl/biuletyny/ 

 

 

Ponadto wydano wyniki Pogłębionej Diagnozy Problemu w postaci Raportu:  

 

Wyniki, wnioski i rekomendacje dotyczące badania stopnia niedopasowania 

poziomu przedsiębiorczości wybranych grup studentów, doktorantów oraz 

pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do potrzeb 

przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz 2011 
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Raport dostępny jest na stronie projektu: http://www.innowacyjny.ukw.edu.pl/pl/i-faza-

projektu/ 

 

 

Ostatnie publikacje dotyczyć będą Podręcznika Patentowania oraz Regulaminów 

przyznawania mikrograntów na kooperacyjne prace dyplomowe oraz na patentowanie 
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3.2 Szkolenia z technologii e-learningowej  

 

Rozwój technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT) wywarł istotny wpływ 

na sposób komunikacji w społeczeństwie, w szczególności wśród ludzi młodych. Przekaz 

myśli kodowanych przez słowo pisane wspierany jest przez multimedia w postaci grafiki, 

filmów czy dźwięku, które oddziałują na odbiorcę bardziej efektywnie. Absorbcja treści 

multimedialnych odbywa się szybciej, dzięki różnorodności ich formy co w konsekwencji 

wpływa na lepsze zapamiętywanie informacji oraz kojarzenie nowo poznanych treści z 

informacjami już zapamiętanymi. Nie ma zatem wątpliwości, że nowoczesne materiały 

dydaktyczne powinny ewoluować w kierunku rozmaitości treści przygodnych w sposób 

metodyczny i jasny. Nadto ewolucji podlegać powinien sposób nauczania pozwalający na 

pozyskiwanie wiedzy w czasie i miejscu dogodnym dla studenta.  

 

Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest e-learning - technologia nauczania zdalnego 

z wykorzystaniem sieci Internet lub metoda blended learnig czyli uczenia mieszanego. 

Zalety uczenia zdalnego polegają na: 

– obniżeniu kosztów prowadzenia dydaktyki poprzez łatwe skalowanie na dużą 

grupę odbiorców bez zwiększania nakładów finansowych, 

– podniesieniu efektywności uczenia gdyż studenci uczą się w miejscu i czasie dla 

nich najwygodniejszym, co ma istotne znacznie dla studentów niestacjonarnych 

oraz niepełnosprawnych, 

– wnikliwym i ciągłym monitorowaniu wyników nauczania poprzez sprawdzanie 

wiedzy na dowolnym etapie procesu dydaktycznego, 

– łatwości modyfikacji przekazywanych przez wykładowcę treści, co ma ogromne 

znaczenie dla przedmiotów technicznych w dyscyplinach takich jak informatyka  

i mechatronika, gdzie gwałtowny rozwój technologii wymusza modyfikację treści 

dydaktycznych w kolejnym roku akademickim. 

W przypadku wykorzystania blended/e-learningu konieczne jest przygotowanie przez 

wykładowcę materiałów dostępnych przez dedykowany system zarządzania treścią (CMS), 

aby studenci mogli z nich korzystać przez Internet. Nauczyciele akademiccy nie dysponują 

wiedzą i umiejętnościami do opracowania treści dydaktycznych dostępnych zdalnie, 

najczęściej bazują na prezentacjach wykładowych oraz pozycjach literaturowych. Projekt 

zakładał zmniejszenie deficytu znajomości narzędzi informatycznych przeznaczonych do 

opracowania treści nauczania wśród wykładowców. Zorganizowane zostały szkolenia z 

technologii e-learningowych dla wykładowców. Zorganizowane zajęcia warsztatowe miały na 

celu zapoznanie nauczycieli akademickich z narzędziami wspierającymi proces opracowania 

szkoleń zdalnych. Szkolenia bazowały na uznanym narzędziu edytorskim Lectora firmy 

Trivantis, który pozwala na budowanie szkoleń e-learningowych w sposób intuicyjny, bez 

znajomości języków programowania ani specyfiki samej platformy zarządzania treścią. 
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Istotą szkoleń była zmiana filozofii tworzenia materiałów dydaktycznych, które zamiast 

dodatkiem do prowadzonych zajęć, powinny stać się autonomicznym i spójnym źródłem 

wiedzy, przygotowanym według opracowanego scenariusza wariantowego, który weryfikuje 

wiedzę studenta także na etapie uczenia.  

 Proponowane szkolenia miały formę praktyczną i zostały przeprowadzone w 

laboratorium komputerowym przez inżyniera pracującego w dużej firmie opracowującej 

szkolenia e-learningowe na potrzeby uczelni, korporacji oraz instytucji rządowych. Dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu trenera, każdy z uczestników zbudował kompletne szkolenie e-

learningowe, które zostało testowo umieszczone w systemie CMS uczelni.  

 

 

Przykładowy plan szkolenia obejmuje m.in.:  

 
1. Wprowadzenie  

2. Interfejs programu  

• Podział okna programu  

i. Pasek górny (menu, ikony kontrolek)  

ii. Główne okno programu  

iii. Menu organizacji kursu  

• Cztery tryby pracy  

i. Edycja – tryb projektowania  

ii. Uruchomienie w obrębie okna Lectory (framework lectora)  

iii. Podgląd zewnętrzny – środowiskiem lectory  

iv. Podgląd w przeglądarce  

3. Budowa szkolenia  

• Tworzenie nowego szkolenia (kreatory, szablony)  

• Organizacja Kursu  

i. Rozdział  

ii. Sekcja  

iii. Strona  

• Lewy panel  

• Poszczególne elementy i ich ułożenie  

• Zarządzanie kolejnością (warstwy – wierzchnia najniżej)  

• Dziedziczenie elementów na poziomie:  

1. Szkolenia  

2. Rozdziału  

3. Sekcji  

• Wstawianie elementów na ekran  

1. Paski narzędzi (górne i dolne)  
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2. Kreator przycisków  

3. Podstawy akcji w oparciu o nawigację  

4. Wstawianie mapy szkolenia  

5. Dodawanie i zarządzanie blokiem tekstu  

6. Wstawianie i pozycjonowanie obrazków  

7. Oblewanie obrazków tekstem  

8. Efekty pojawiania się i znikania  

9. Wstawianie okienka typu popup  

10. Pasek postępu  

11. Oprogramowanie paska postępu – akcje  

12. Automatyczny tytuł strony w oparciu o jej nazwę – akcje  

13. Grupowanie  

14. Wstawianie animacji  

15. Osadzanie dźwięku  

16. Załączanie dokumentów do szkolenia  

17. Zmienne, warunki  

• Mechanizm testów  

4. Pytania  
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3.3 Spotkania Nauka i Biznes  

 

Zainicjowanie cyklu seminariów „Nauka i Biznes” ma na celu budowanie więzi – 

wspieranie nawiązywania i pielęgnowania nieformalnych i formalnych kontaktów pomiędzy 

przedstawicielami uczelni, studentami i przedsiębiorcami. Nadrzędną ideą organizowanych 

spotkań naukowców UKW z przedstawicielami regionalnych przedsiębiorstw jest z jednej 

strony wsparcie naukowców Uniwersytetu w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami 

regionu kujawsko-pomorskiego, a z drugiej 

strony spotkania te mają wspomagać 

przedsiębiorców w dostępie do potencjału 

intelektualnego i infrastruktury naukowo-

badawczej oraz edukacyjnej uczelni. 

Spotkania naukowców z przedsiębiorcami 

najczęściej przybierają formę seminariów, w 

którym uczestniczą regionalni przedsiębiorcy 

oraz przedstawiciele Uniwersytetu 

reprezentujący tę samą lub pokrewną 

branżę. Spotkania mogą składają się z 

dwóch zasadniczych części. Pierwsza część 

spotkania ma charakter prezentacyjny; jest 

to czas by każdy z uczestników mógł w kilku 

zdaniach przedstawić zakres prowadzonej 

działalności, główny obszar zainteresowań 

oraz zakres realizowanych prac/badań. 

Naukowcy mają okazję zaprezentować 

obszary badań, którymi się zajmują, jak również szczegółowe rozwiązania, które mogą 

zaoferować firmom. Natomiast przedsiębiorcy przedstawić działalność swojej firmy oraz 

problemy z którymi stykają się w swojej pracy, a które mogłyby być rozwiązane przez 

uczestniczących w spotkaniu naukowców. Druga część ma charakter bezpośrednich rozmów 

między przedsiębiorcami a naukowcami, w trakcie których uczestnicy mają możliwość 

bliższego przyjrzenia się poruszanym wcześniej zagadnieniom. Nadzór merytoryczny nad 

spotkaniami sprawuje pracownik naukowy ze stopniem profesora. Nadzór jest konieczny, 

gdyż współpraca nauki i gospodarki jest inicjowana dzięki nieformalnym kontaktom 

osobistym a nieformalne kanały współpracy ułatwiają inicjowanie współpracy formalnej. Z 

uwagi na zaangażowanie osoby z autorytetem możliwe jest pozyskanie prelegentów z 

bogatym zapleczem naukowo—badawczym, ekspertów z różnych dziedzin naukowych. 

Opiekun naukowy seminariów oprócz nadzoru merytorycznego odpowiedzialny jest za dobór 

prelegentów, przedstawicieli uczelni WKP, przedsiębiorców oraz prowadzenie dyskusji po 

zakończeniu wystąpienia. Tematyka seminariów dotyczyć będzie głównie badań naukowych i 

prac rozwojowych dla gospodarki. Sprawowanie patronatu nad seminariami wpłynie także 
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4. Regulaminy przyznawania mikrograntów dla 

pracowników naukowych 

Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie 

przez przemysł wiedzy i badań naukowych są obecnie kluczowymi czynnikami 

konkurencyjności gospodarki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Działania 

realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka mają uświadamiać przedsiębiorcom potrzebę finansowania 

działalności badawczo-rozwojowej, a także potencjał tkwiący we współpracy sektora 

przedsiębiorczości ze sferą nauki. 

Idea mikrograntów wiąże się potrzebą zainicjowania i udoskonalania procesu 

wdrażania wypracowanych rozwiązań przez pracowników naukowych i studentów do 

przemysłu. Obecnie na uczelni brak jest jednostek wdrożeniowych tj. brakuje osób, które 

mogłyby zająć się wdrażaniem rozwiązań powstających na uczelniach w firmach. W ramach 

pobudzania komercjalizacji badań zaproponowano dwa rodzaje mikrograntów: 

• Mikgrogranty na realizację kooperacyjnych prac dyplomowych z przemysłem; 
• Mikrogranty na złożenie wniosku patentowego lub wzoru użytkowego. 

Wykorzystywanie wiedzy, badań naukowych, nowych technologii, a przede 

wszystkim – innowacyjnych pomysłów wpłynie na szybki rozwój i wzrost konkurencyjności 

firmy na rynku.  

W ramach niniejszego projektu opracowano Regulaminy przyznawania 

mikrograntów wraz niezbędnymi załącznikami.  
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REGULAMIN  
PRZYZNAWANIA MIKROGRANTÓW NA 
KOOPERACYJNE PRACE DYPLOMOWE  
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4.1 Mikrogranty na kooperacyjne prace dyplomowe  

 

Motywacja: 

• obecnie studenci wybierają temat pracy dyplomowej w oparciu o takie czynniki jak: 

własne zainteresowania, zainteresowania badawcze promotora oraz specjalizacje 

naukowe i badania aktualnie prowadzone na uczelni; 

• brak jest w pracach dyplomowych ukierunkowania na potrzeby gospodarki regionu. 

Cel: wypracowanie procedur prowadzenia dyplomów z tematyki zgłaszanej przez firmy 

województwa kujawsko-pomorskiego (WKP). 

Rezultaty 

• zwiększenie transfer innowacji do przedsiębiorstw WKP za pomocą prac 

dyplomowych, których tematyka pochodzi właśnie od przedsiębiorców a 

zdefiniowane problemy mogą być skutecznie rozwiązane za pomocą 

współpracy promotor-dyplomant-przedsiębiorca; 

• korzyści dla przedsiębiorstw wynikają z uzyskania opracowania, będącego 

innowacyjnym rozwiązaniem w ramach funkcjonowania danego 

przedsiębiorstwa, a także ułatwienia rekrutacji potencjalnego pracownika 

firmy; 

• korzyści dla pracownika: wsparcie finansowe; umocnienie współpracy z 

przemysłem oraz transfer wiedzy; 

• korzyści dla uczelni wynikają przede wszystkim z dostosowania oferty do 

potrzeb przemysłu oraz promocja uczelni; 

• korzyści dyplomanta: praktyczny aspekt pracy, zdobycie doświadczenia 

zawodowego, oraz pozyskanie możliwościpotencjalnego zatrudnienia w 

firmie. 
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Do zadań promotora należy nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem, wypracowanie 

wspólnej koncepcji pracy dyplomowej. Następnie stworzenie studentom warunków do 

realizacji badań praktycznych, nadzór merytoryczny oraz ustanowienie regulacji 

dotyczących praw autorskich. 

Dofinansowanie w ramach projektu: 1 mikrogrant 3 500 zł łączne wsparcie: 60 

mikrograntów od 2012 do 2015r. 

 

  

Strona 121



 

 

 

REGULAMIN 
Określający zasady przyznawania mikrograntów dla pracowników 

naukowo-dydaktycznych  
w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 

innowacyjnej gospodarki WKP” 
 
Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania 

mikrograntów dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
(IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy prowadzących prace dyplomowe na 
kierunkach informatyka oraz mechatronika w roku 2015. Mikrogranty realizowane są w ramach projektu 
innowacyjnego: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”;  PIORYTET VIII. 
Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(PO KL) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu 

państwa oraz budżetu województwa. 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Mikrogrant przyznawany jest pracownikowi naukowo-dydaktycznemu zwanemu dalej 
pracownikiem, który jest promotorem prac dyplomowych studentów kierunku 
informatyka i mechatronika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, realizowanych na 
zamówienie przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego (WKP) oraz jest 
zatrudniony na stanowisku adiunkta lub profesora w Instytucie Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej (IMIS). Prace te powinny dotyczyć zagadnień istotnych dla rozwoju 
innowacyjności w WKP zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) WKP. 

2. Beneficjentem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy.  
3. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) UKW.   

 
§ 2 

1. Wniosek o przyznanie mikrograntu w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka 
dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” w ramach naboru wniosków w roku 
akademickim 2015, zwany dalej „wnioskiem”, wypełnia pracownik na formularzu 
dostępnym na stronie www.innowacyjny.ukw.edu.pl. 

2. Dla każdej pracy dyplomowej będącej podstawą wnioskowania o mikrogrant należy 
złożyć osobny wniosek. 

3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
(IMIS):  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1, pok. nr  3  (w 
2015 roku trwa nabór ciągły). 
 

4. Pracownik posiada prawo do wglądu do swoich danych i dokumentów zgromadzonych w 
jego sprawie. 

5. Pracownik nie posiada prawa wglądu do dokumentów i danych innych pracowników.  
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Warunki ubiegania się pracownika o przyznanie mikrograntu 
§ 3 

1. Do ubiegania się o przyznanie mikrograntu konieczne jest równoczesne spełnienie 
następujących warunków: 
1) złożenie podpisanego wniosku wg wzoru zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu, w formie 

papierowej wraz z załącznikami w terminie i miejscu określonym w § 2 ust. 3 
Regulaminu;  

2) nawiązanie współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą w obszarach 
strategicznych służących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z 
RSI WKP; 

3) złożenie karty pracy dyplomanta zgodnie ze wzorem ustalonym przez IMIS UKW. 
2. Pracownik w ramach wniosku o przyznanie mikrograntu oświadcza, że zapoznał się z 

treścią Regulaminu i jego załącznikami oraz że przyjmuje do wiadomości i akceptuje 
warunki i zasady przyznawania mikrograntu określone w ww. dokumentach, a także że 
zobowiązuję się wykonać wszelkie zadania wynikające z udziału w projekcie określone w 
Regulaminie.  

 
Formy wsparcia 

§ 4 
1. Mikrogrant przekazywany będzie przelewem na wskazany przez pracownika rachunek 

bankowy.  
2. Mikrogrant wypłacany będzie jednorazowo. 
3. W przypadku rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w projekcie przez 

pracownika instytutu, mikrogrant przyznaje się kolejnej osobie z listy rezerwowej. 
4. Terminy wypłaty mikrograntów mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od 

Projektodawcy projektu.  
 

Zasady przyznawania mikrograntów 
§ 5 

1. Ocenę wniosków dokonuje Komisja do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
powoływana przez dyrektora IMIS.  

2. Decyzje o przyznaniu mikrograntu, o nieprzyznaniu mikrograntu oraz decyzje o 
przyznaniu mikrograntu osobom z listy rezerwowej wydaje Przewodniczący Rady IMIS 
stosownie do posiadanych środków finansowych w ramach projektu na podstawie listy 
rankingowej oraz listy rezerwowej przedstawionej przez Komisję do Oceny Wniosków o 
Przyznanie Mikrograntów.  

3. Ocenę wniosku (maks. 20 pkt.) tworzyć będzie suma punktów składająca się 
z następujących ocen cząstkowych: 

a) Opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej studenta - 
maks.  5 pkt; 

b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorcy po wykorzystaniu 
rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta – maks. 6 pkt; 

c) Opis korzyści, jakie wynikać będą dla WKP z pracy dyplomowej i 
wdrożenia jej wyników w obszarach strategicznych służących rozwojowi 
WKP (zgodnie z RSI WKP - maks. 3 pkt; 
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d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z przedsiębiorcą w 
obszarach strategicznych służących rozwojowi WKP (zgodnie z RSI WKP) 
w zakresie wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w 
przedsiębiorstwie – maks. 6  pkt; 

4. Ocena wniosku dokonywana jest przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie 
Mikrograntów i zostanie przeprowadzona w oparciu o procedurę oceny wniosku o 
przyznanie mikrograntu w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP””, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Ocenę wniosku zapisuje się na kartach oceny wniosku podpisanych przez osoby 
dokonujące oceny merytorycznej. Wzory karty oceny merytorycznej stanowią załącznik 
nr 2 do Regulaminu. 

6. Każdą ocenę cząstkową wyraża się punktowo oraz uzasadnia się opisowo. Końcową 
ocenę wyraża się sumą ocen cząstkowych.  

 
Wypłata mikrograntów 

§ 6 
1. Mikrogranty wypłacane będą zgodnie z postanowieniami § 4.  
2. Mikrogranty wypłacane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a 

UKW. 
 

Zadania pracownika po uzyskaniu mikrograntu 
§ 7 

1. Pracownik zobowiązuje się do: 
1) uczestnictwa w konferencjach i innych działaniach promocyjnych organizowanych 

w ramach projektu: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP”; 

2) zamieszczenie informacji o realizowanej pracy dyplomowej wraz z sylwetką 
dyplomanta na stronach internetowych w/w projektu; 

3) udziału w badaniach związanych z monitoringiem i ewaluacją w/w projektu w ciągu 
5 lat od zakończenia projektu; 

4) Umieszczenie logotypów projektu w pracy dyplomowej studenta;  
2. W przypadku niewywiązania się przez pracownika z zadań i obowiązków określonych 

w Regulaminie oraz umowie o której stanowi §6 pkt. 2, pracownik nie będzie mógł się 
ubiegać o mikrogrant w kolejnych naborach wniosków w ramach projektu.  

 
 

Postanowienia końcowe. 
§ 8 

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
2. Wzór Karty Oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3. Procedura oceny wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
4. Wzór umowy zawieranej pomiędzy pracownikiem a UKW stanowi załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 
5. Regulamin Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów – załącznik nr 5  
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§ 9 
Załączniki do Regulaminu wymienione w §8 Regulaminu przyjmuje i zatwierdza w 

formie uchwały Rada IMIS UKW. 
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Załącznik nr  1    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 

Data wpływu……………………….. 

 

Wniosek pracownika naukowo-dydaktycznego o przyznanie 

mikrograntu za realizację kooperacyjnych prac dyplomowych z przedsiębiorstwem z 

województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Projektu „Przedsiębiorczość akademicka 

dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” realizowanego w ramach PIORYTET VIII. Regionalne 

kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(PO KL) i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, 

budżetu państwa oraz budżetu województwa. 

 
 

Nr wniosku Wniosek o przyznanie mikrograntu za realizację 
kooperacyjnych prac dyplomowych 

 

Nazwisko  e-mail 
  

Imiona  Telefon 
  

PESEL 
 

 

Seria i numer 
dowodu 
osobistego 

  

Imię i nazwisko 
dyplomanta 
 

 

Kierunek studiów 
dyplomanta 

 
Rok  

Nr albumu 
dyplomanta  
 

  

Adres stałego zameldowania pracownika 
  
Województwo  

 
Powiat   

 
Gmina 

 

Poczta   
 

Miejscowość 
 

kod pocztowy  
 

Ulica 
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Numer domu  Numer lokalu  
 

Tytuł Pracy Dyplomowej studenta:  

Opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej studenta (do 2 
000 słów) 

Opis przedsiębiorstwa, dla którego realizowana jest praca dyplomowa oraz 
krótka charakterystyka współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a wnioskodawcą  (do 2 000 
słów) 
Opis zakresu prac jakie ma wykonać dyplomat we współpracy z firmą (do 2 000 słów) 

Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta, którego 
promotorem jest wnioskodawca (do 4 000 słów) 
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-
pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań w pracy dyplomowej studenta w obszarach 
strategicznych służących rozwojowi WKP zgodnie z RSI WKP   (podać wskazania z RSI 
WKP ; do 2000 słów) 
 

Proszę o przyznanie mikrograntu w wysokości                        3 500 zł 

 Słownie………… ……………………………………………………………………………….. 

             podpis pracownika ………………………………………………………. 

Nazwa banku oraz numer konta na które zostanie przekazany mikrogrant  
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Załącznik nr  2    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 
Karta Oceny Wniosku nr ……………../2015 

 
Imię i nazwisko pracownika:......................................................... ............... 
Imię i nazwisko dyplomanta: ......................................................... .............. 
Tytuł pracy dyplomowej:................................................................................ 
................................................................................................................................. 

 
Ocena punktowa wraz z uzasadnieniem 

 
 
 
Podpisy osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosku: 

LP Pozycje wniosku podlegające ocenie Maksymalna 
liczba pkt. 

Liczba 
punktów 

1 Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień 
dotyczących pracy dyplomowej studenta 
 

5 
 

Uzasadnienie liczby przyznawanych punktów 
 
 
2 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla 

przedsiębiorstwa po wykorzystaniu rozwiązań 
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta, której  
promotorem jest wnioskodawca   
 

6 

 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów 
 

3 
Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa 
kujawsko-pomorskiego z pracy dyplomowej i 
wdrożenia jej wyników w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi WKP (zgodnie z RSI WKP) 
 

3 

 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów 
 

4 

Opis i udokumentowanie współpracy promotora z 
przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie 
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy 
dyplomowej w przedsiębiorstwach 

6 

 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów 
 
 

 
Liczba  
Punktów 

 
20 pkt. 
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Załącznik nr  3    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 
 

Procedura oceny wniosku o przyznanie mikrograntów 
w ramach projektu 

„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 
 

Wnioski  złożone w formie papierowej wraz z załącznikami w wyznaczonym 
terminie i miejscu określonym w §2 ust. 2 Regulaminu podlegają ocenie merytorycznej 
przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów. Ostateczna lista 
pracowników otrzymujących mikrogranty wraz z listą rezerwową zostaje zatwierdzona przez 
Radę Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej.  

 
I etap Ocena Wniosków przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie 

Mikrograntów 
 

1. Z oceny wniosku jest wyłączony członek Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie 
Mikrograntów, który jest jednocześnie promotorem pracy dyplomowej. 

2. Przy ocenie wniosku uwzględnić należy: 
a) Skrócony opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej 
b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu 

rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta, którego promotorem jest 
wnioskodawca  

c) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-pomorskiego po 
wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta w 
obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) 

d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z przedsiębiorstwami w 
obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie wykorzystania rozwiązań 
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta we współpracy z przedsiębiorstwem. 

 
3. W ramach oceny merytorycznej przyznać należy tylko pełne punkty. 

 
4. Oceniający winni uwzględnić w szczególności oceny poszczególnych pozycji 

wniosku: 
a) Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień  pracy dyplomowej 

Ocena dokonywana jest na podstawie analizy zasadności założeń pracy, stopnia 
zaawansowania pracy, idei pracy, celu pracy, przedstawionej metodologii badań.  
Punktacja od 0 do 5 pkt, przy czym: 
5 pkt – opis kompleksowy, 
0 pkt – brak zwięzłego opisu, opis niewystarczający. 
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b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta, 
którego promotorem jest wnioskodawca  

Punktacja od 0 do 6 pkt przy czym: 
max 6 pkt – przedstawienie w sposób bardzo szczegółowy korzyści jakie wynikać będą 
dla przedsiębiorstwa z pracy dyplomowej i wdrożenia jej wyników oraz możliwości 
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w działalności gospodarczej; 
szczegółowo przedstawiona koncepcja pracy, zakres prac dyplomanta we współpracy z 
przedsiębiorstwem oraz szczegółowy opis przewidzianych rezultatów  
0 pkt – nie przedstawiono bądź przedstawiono w sposób znikomy korzyści dla 

przedsiębiorstwa 
 

c)  Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-
pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy 
dyplomowej studenta w obszarach strategicznych służących rozwojowi 
województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP)  

Punktacja od 0 do 3 pkt przy czym: 
3 pkt – przedstawienie w sposób szczegółowy korzyści jakie wynikać będą dla 
województwa kujawsko-pomorskiego z pracy dyplomowej i wdrożenia jej wyników oraz 
możliwości wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w działalności 
gospodarczej, szczególnie w odniesieniu do RSI WKP (wskazanie w które punkty RSI 
wpisuje się zakres pracy dyplomowej) 
0 pkt – nie przedstawiono bądź przedstawiono w sposób znikomy korzyści dla 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z przedsiębiorstwami 
w obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa 
kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie wykorzystania 
rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w przedsiębiorstwach 

 
Ocenie podlega nawiązana przez pracownika IMIS współpraca z 

przedsiębiorstwem/ami prowadzącymi działalność na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego.  

Zweryfikować należy wagę nawiązanej współpracy dla rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz to czy zakres nawiązanej współpracy 
z przedsiębiorstwem obejmuje prace prowadzone przez dyplomanta w ramach 
pracy inżynierskiej lub magisterskiej oraz czy planowane jest wdrożenie 
otrzymanych wyników przez przedsiębiorstwo.  
Punkty mogą zostać przyznane za umowy indywidualne lub umowy zawarte pomiędzy 
uczelnią a przedsiębiorstwem pod warunkiem, iż pracownik naukowo-dydaktyczny załączy 
do umowy zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że w ramach umowy zawartej między 
uczelnią a przedsiębiorstwem współpracuje i wdraża badania ściśle związane z tematyką 
pracy dyplomowej, której jest promotorem. 
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Maksymalna liczba punktów jaka może zostać przyznana w ramach tego punktu za 
przedłożone umowy potwierdzające współpracę to 6 pkt. Liczba punktów nie podlega 
sumowaniu, przyznana zostaje punktacja za najwyżej ocenioną umowę, przy 
czym:  

6 pkt – jeżeli: 
• pracownik (promotor) współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa 

kujawsko-pomorskiego;  
• współpraca udokumentowana jest w formie umowy;   
• współpraca potwierdzona jest poprzez udokumentowany produkt typu 

wspólny patent, wzór użytkowy, zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie 
wzoru użytkowego; 

• umowa zawiera dobrze zdefiniowany planowany efekt współpracy, w tym 
wykorzystanie wyników z pracy dyplomowej przez przedsiębiorstwo/a z 
podaniem organizacyjnych, technologicznych, finansowych lub innych 
korzyści; 

• w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest 
dyplomant.  

4 pkt – jeżeli: 
• pracownik współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-

pomorskiego;  
• współpraca udokumentowana jest w formie umowy;  
• umowa zawiera dobrze zdefiniowany planowany efekt współpracy, w tym 

wykorzystanie wyników pracy dyplomowej, której wnioskodawca jest 
promotorem przez przedsiębiorstwo/a z podaniem organizacyjnych, 
technologicznych, finansowych lub innych korzyści; 

• w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest 
dyplomant.  

 
2 pkt – jeżeli: 

• pracownik współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-
pomorskiego;  

• współpraca udokumentowana jest w formie umowy;  
• w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest 

dyplomant.  
 

0 pkt - opis i, lub nawiązana współpraca z przedsiębiorstwem nie dotyczy badań 
prowadzonych w ramach pracy dyplomowej. W umowie brak jest wskazania zakresu 
prac, za które odpowiedzialny jest dyplomant  

 
5. Na karcie oceny merytorycznej ustala się liczbę przyznanych punktów w ramach 

ocen cząstkowych, uzasadnia się ją w sposób opisowy oraz ustala łączną ich liczbę.  
6. Maksymalną liczbę punktów przyznanych w ramach pozycji wniosku podlegających 

ocenie określa poniższa tabela (zgodnie §5 ust. 2 Regulaminu). 
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7. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków. Protokół zawiera: 

a) łączną liczbę wniosków poddanych ocenie, 
b) data, kiedy odbywała się ocena, 
c) miejsce przeprowadzenia oceny merytorycznej, 
d) wykaz tabelaryczny wnioskodawców - uszeregowanie wg liczby przyznanych 

punktów (nr wniosku, imię, nazwisko pracownika, temat pracy dyplomowej, liczba 
punktów) 

e) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków, 
f) podpisy osób dokonujących oceny wniosków. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lp. Pozycje wniosku podlegające ocenie Liczba 
punktów 

1 Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień 
dotyczących pracy dyplomowej od 0 do 5 

2 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa 
po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy 
dyplomowej studenta, którego promotorem jest 
wnioskodawca 

od 0 do 6 

3 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa 
kujawsko-pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań 
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta w obszarach 
strategicznych służących rozwojowi WKP (zgodnie z RSI 
WKP)  

od 0 do 3 

4 Opis i udokumentowanie współpracy z 
przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie 
wykorzystania rozwiązań uzyskanych w pracy 
dyplomowej studenta we współpracy z 
przedsiębiorstwem 

od 0 do 6 

Łączna liczba punktów 20 pkt 
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II etap Opracowanie ostatecznej listy pracowników którzy otrzymali 
mikrogranty wraz z listą rezerwową przez Radę Instytutu Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej 

 
1. Na potrzeby posiedzenia Rady IMIS przekazane zostaną do wglądu wszystkie 

wnioski, które zostały poddane ocenie oraz protokół z posiedzeń Komisji do Oceny 
Wniosków o Przyznanie Mikrograntów.  

2. Członkowie Rady IMIS swoje przybycie potwierdzą na liście obecności. 
3. Posiedzenia Rady IMIS będą ważne w sytuacji, gdy uczestniczyć w nich będzie min 

51 % liczby członków. 
4. Każdy z członków Rady IMIS będzie mógł przyznać maksymalnie jeden punkt 

strategiczny ocenianemu wnioskowi, w sytuacji gdy wnioskodawcy otrzymają tę 
samą, graniczną liczbę punktów. 

5. Uzasadnienie z przyznanych punktów strategicznych zostanie zapisane w 
protokole z posiedzenia Rady IMIS. 

6. Rada IMIS przedstawi listę rankingową wniosków  
7. Przewodniczący Rady IMIS jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac 

Komisji bezstronności i przejrzystości oceny wniosków. 
8. W posiedzeniu Rady IMIS, poza członkami Rady mogą brać udział członkowie 

Komisji do Oceny Kooperacyjnych Prac Dyplomowych (mikrograntów) bez 
możliwości przyznawania punktów strategicznych. 

9. W posiedzeniu Rady IMIS, poza członkami Rady mogą brać udział pracownicy 
projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”,  
bez możliwości przyznawania punktów strategicznych. 
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Załącznik nr  4    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 
 

  WZÓR 

UMOWA  

o przyznanie mikrograntu za realizację kooperacyjnych prac dyplomowych 

w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu 

państwa i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach priorytetu VIII. 
Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (PO KL) 

 

 

Numer umowy ….… /…..… 

 

zawarta w Bydgoszczy w dniu  ............................. pomiędzy: 

 
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy (UKW),  
adres 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, reprezentowanym przez: 
dra hab. Piotra Malinowskiego, prof. nadzw. UKW – Prorektora ds. Finansów i Rozwoju, 

zwanym dalej UKW 

a   

……………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko / 

zamieszkałym w 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

będącym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Mechaniki i Informatyki 

Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwanym 

dalej pracownikiem. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przyznanie pracownikowi mikrograntu za realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej pt. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………,której wyżej wymieniony pracownik jest 
promotorem. 
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2. UKW oświadcza, że mikrogrant został przyznany zgodnie z decyzją Przewodniczącego 
Rady IMIS na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych zgodnie z Regulaminem 
określającym zasady przyznawania mikrograntu dla pracowników naukowo-
dydaktycznych  w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP” i przygotowywanej przez Komisję do Oceny Wniosków 
o Przyznanie Mikrograntów. 

3. Mikrogrant stanowi bezzwrotną pomoc finansową przeznaczoną na realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej, tzw. subwencję przedmiotową. 

4. Kwota przyznanego mikrograntu wynosi 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset 
złoty), zgodnie z budżetem projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP”  

5. Kwota przyznanego mikrograntu przekazana będzie przez UKW na rachunek bankowy 
pracownika: 

       ……………………………………………………………………………………,  

/nr rachunku/ 

prowadzony w banku: 

       ………………………………………………………………………………………..…………… 

/nazwa banku/ 

 

§ 2 

1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, przekazane zostaną jednorazowo w 
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez obie strony. UKW  zastrzega sobie 
prawo przekroczenia wyżej wymienionego terminu w przypadku zaistnienia przyczyn 
od niego niezależnych. 

2. Warunkiem wypłaty mikrograntu jest dostępność środków na ten cel na rachunku 
UKW. 

 

§ 3 

Pracownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym zasady 

przyznawania i przekazywania mikrograntów w ramach projektu „Przedsiębiorczość 

akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”, zwanego dalej Regulaminem, 

stanowiącego integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i 

wymogów w nim zawartych, w szczególności do wywiązania się z zadań zawartych w § 7 

Regulaminu. 

§ 4 

Pracownik otrzymuje od UKW PIT 8C i na jego podstawie zobowiązuje się do 

rozliczenia z przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z właściwym Urzędem Skarbowym.  
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§ 5 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla UKW, 

jeden dla pracownika. 

 

 

 

................................................    ..............................     

  /za UKW/                  /pracownik otrzymujący mikrogrant/ 
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Załącznik nr  5    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 
 

REGULAMIN  Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 

w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” realizowanego 

 
w ramach PIORYTETu  VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty 
Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu 
województwa. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów powołuje Dyrektor Instytutu 
Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  

2. Liczba członków Komisji wynosi 4 osoby ze stopniem naukowym profesora lub doktora.  
3. Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów powołuje się w celu przyznania 

mikrograntów pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy są promotorami pracy 
dyplomowej studentów kierunku informatyka i mechatronika Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, realizowanych na zamówienie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-
pomorskiego (WKP). Prace te dotyczą spraw istotnych dla rozwoju innowacyjności w  
WKP zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji WKP. 

4. Projektodawcą jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy.  
5. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) UKW.   

 
 

§ 2 
Przewodniczący Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 

1. Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród Członków Komisji do Oceny Wniosków o 
Przyznanie mikrograntów przez członków Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji 
bezstronności i przejrzystości oceny wniosków. 

3. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród Komisji swojego Zastępcę. 

 
 

§ 3 
 

Zadania Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 
Komisja jest odpowiedzialna za: 
1) Przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie mikrograntów, 
2) Przygotowanie rankingu wniosków. 
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§ 4 

Posiedzenia Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 

a. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, mogą uczestniczyć pracownicy 
Projektu  „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”. 

b. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie.  
c. Udział w posiedzeniu Komisji jest odpłatny w formie umowy zlecenia w wysokości 

określonej w budżecie Projektu. 
§ 5 

Zasada bezstronności prac Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie 
Mikrograntów 

 
Podczas prac osoby będące promotorami prac dyplomowych są wyłączeni spod oceny 
własnych wniosków. 

§ 6 
Ocena jakości wniosku o przyznanie mikrograntów 

1. Każdy wniosek oceniany jest przez wszystkie osoby mogące dokonywać oceny 
merytorycznej. 

2. Oceny podlegają 4 elementy wniosku  
3. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Wniosku członek potwierdza własnoręcznym 

podpisem 
4. Ocena wniosku zostanie przeprowadzona w oparciu o procedurę oceny wniosku o 

przyznanie mikrograntu w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP””, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Ocenę wniosku zapisuje się na kartach oceny wniosku podpisanych przez osoby 
dokonujące oceny merytorycznej. Wzory karty oceny merytorycznej stanowią 
załącznik nr 2 do Regulaminu. 

6. Każdą ocenę cząstkową wyraża się punktowo oraz uzasadnia się opisowo. Końcową 
ocenę wyraża się sumą ocen cząstkowych.  

7. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków 
8. Protokół przechowywany jest w dokumentacji Projektu „Przedsiębiorczość 

akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”. 
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4.2. Mikrogranty na zgłoszenia patentowe  

 

Uzyskanie patentu jest ważne dla wszystkich tworzących nowe produkty i 

technologie, zabezpiecza bowiem przed nieuczciwą konkurencją i utratą ewentualnych 

korzyści materialnych. Ochrona własności intelektualnej, w tym również przemysłowej, jest 

również konieczna dla prawidłowego rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 

Korzyści z patentowania swoich wynalazków odnoszą również naukowcy i są to: rozwój 

zawodowy, gdyż patent jest zaliczany do dorobku naukowego.  

Cel: pobudzenie pracowników naukowych do składania patentów lub wzorów 

użytkowych oraz dofinansowanie zgłoszeń  

 

Koszty związane ze zgłoszeniem patentu lub wzoru:  

• Usługi profesjonalnego doradcy zajmującego się świadczeniem pomocy z 

dziedziny ochrony własności intelektualnej, czyli rzecznika patentowego (do 

kilku tysięcy) 

• Opłata urzędowa za zgłoszenie wynalazku: 550zł 

• Opłata za publikację o udzielonym patencie: 90zł 

• Opłata okresowa (za pierwszy 3-letni okres ochrony): 480zł 

• Udzielenie patentu na wynalazek następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za 

pierwszy 3-letni okres ochronny, w wysokości 480zł, dodatkowo należy również 

zapłacić za publikację 90zł. 

• Koszty opłat urzędowych za ochronę wynalazku za pełne 20 lat wynoszą 14 630 

zł.  

 

Dofinansowanie na Mikrogranty: 6 000 zł; łącznie w projekcie 7 mikrograntów 
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REGULAMIN 
Określający zasady przyznawania mikrograntów dla pracowników 

naukowo-dydaktycznych w ramach projektu „Przedsiębiorczość 
akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 

 
Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania 

mikrograntów dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
(IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy komercjalizujących swoje badania 
poprzez zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego w roku 2013. Mikrogranty realizowane są 
w ramach projektu innowacyjnego: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP;  PIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa. 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
4. Mikrogrant przyznawany jest pracownikowi naukowo-dydaktycznemu zwanemu dalej 

pracownikiem, który zatrudniony jest w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
(IMIS)  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) i który, komercjalizuje swoje badania 
naukowe poprzez zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego w roku 2015. 

5. Beneficjentem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  
6. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW.   

 
 

§ 2 
6. Wniosek o przyznanie mikrograntu w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka 

dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” w ramach naboru wniosków w roku 
akademickim 2014, zwany dalej „wnioskiem”, wypełnia pracownik na formularzu 
dostępnym na stronie www.innowacyjny.ukw.edu.pl. 

7. Dla każdego zgłoszenia patentowego oraz wzoru użytkowego należy złożyć osobny 
wniosek. 

8. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
(IMIS):  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1, pok. nr  3 

w terminie do 01.07.2015 r (nabór ciągły od stycznia 2015).  
9. Pracownik posiada prawo do wglądu do swoich danych i dokumentów zgromadzonych w 

jego sprawie. 
10. Pracownik nie posiada prawa wglądu do dokumentów i danych innych pracowników.  

 
 

Warunki ubiegania się pracownika o przyznanie mikrograntu 
§ 3 

1. Do ubiegania się o przyznanie mikrograntu konieczne jest równoczesne spełnienie 
następujących warunków: 

1) złożenie podpisanego wniosku wg wzoru zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu, w formie 
papierowej w terminie i miejscu określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu;  
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2) złożenie wraz z wnioskiem potwierdzenia zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru 
użytkowego wraz z numerem zgłoszenia nadanym przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Pracownik w ramach wniosku o przyznanie mikrograntu oświadcza, że zapoznał się z 
treścią Regulaminu i jego załącznikami oraz że przyjmuje do wiadomości i akceptuje 
warunki i zasady przyznawania mikrograntu określone w ww. dokumentach, a także że 
zobowiązuję się wykonać wszelkie zadania wynikające z udziału w projekcie określone w 
Regulaminie.  

 
Formy wsparcia 

§ 4 
5. Mikrogrant przekazywany będzie przelewem na wskazany przez pracownika rachunek 

bankowy.  
6. Mikrogrant wypłacany będzie jednorazowo. 
7. Terminy wypłaty mikrograntów mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od 

Projektodawcy  
8. W przypadku rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w projekcie przez 

pracownika, mikrogrant przyznaje się kolejnej osobie z listy rezerwowej. 
 
 

Zasady przyznawania mikrograntów 
§ 5 

7. Ocenę wniosków dokonuje Komisja do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
powoływana przez dyrektora IMIS.  

8. Komisja rekomenduje wnioski do przyznania mikrograntu. 
9. Ostateczną decyzję o przyznaniu mikrograntu, o nieprzyznaniu mikrograntu lub  decyzje 

o przyznaniu mikrograntu osobom z listy rezerwowej podejmuje Przewodniczący Rady 
IMIS, stosownie do środków finansowych będących do dyspozycji w ramach projektu i na 
podstawie listy przedstawionej przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie 
Mikrograntów 

 
 

Wypłata mikrograntów 
§ 6 

3. Mikrogranty wypłacane będą zgodnie z postanowieniami § 4.  
4. Mikrogranty wypłacane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a 

Uniwersytetem  
 
 

Zadania pracownika po uzyskaniu mikrograntu 
§ 7 

3. Pracownik zobowiązuje się do: 
5) uczestnictwa w konferencjach i innych działaniach promocyjnych organizowanych 

w ramach projektu: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP”; 
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6) zamieszczenia informacji o realizowanym zgłoszeniu patentowym oraz zgłoszeniu 
wzoru użytkowego na stronach internetowych w/w projektu; 

7) udziału w badaniach związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu w ciągu 5 lat 
od zakończenia w/w projektu; 

4. W przypadku niewywiązania się przez pracownika z zadań i obowiązków określonych 
w Regulaminie oraz umowie pracownik nie będzie mógł się ubiegać o mikrogrant 
w następnym naborze wniosków w ramach projektu.  

 
 

Postanowienia końcowe. 
§ 8 

6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
7. Wzór umowy zawieranej pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem Kazimierza 

Wielkiego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
8. Regulamin Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów – załącznik nr 3  

 
 

§ 9 
Załączniki do Regulaminu wymienione w §8 Regulaminu przyjmuje i zatwierdza w 

formie uchwały Rada Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego. 
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Załącznik nr  1    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 
Wniosek pracownika naukowo-dydaktycznego o przyznanie 

mikrograntu na patentowanie 
 
w ramach Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 

gospodarki WKP” realizowanego w ramach PIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; 
Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i 
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu 
państwa oraz budżetu województwa. 
 
Nr wniosku Wniosek o przyznanie mikrograntu na patentowanie 

 
Nazwisko 
 

  Miejscowość  

Imiona 
 

 Data  

PESEL 
 

 

 

Numer dowodu 
osobistego 

  

Adres stałego zameldowania pracownika  
 
Ulica 
 

 Miejscowość  

kod pocztowy 
 

 Województwo  

Skrócony (do 4 000 słów) opis zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru 
użytkowego 

Proszę o przyznanie mikrograntu w wysokości                        6 000 zł 
 Słownie sześć tysięcy złotych      
                                    

podpis pracownika ……………………………………………………………………… 
Nazwa banku numer konta na które zostanie przekazany mikrogrant 
 

Wypełnienie przez 
członów Komisji do 
Oceny Wniosków o 
Przyznanie 
Mikrograntów 

Wniosek uzyskał/ nie uzyskał* pozytywną  rekomendację Komisji 
do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów  
Podpisy członków Komisji 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 144



 

 

 
 
 

Załącznik nr  2    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 
 

WZÓR 
UMOWA  

o przyznanie mikrograntu za realizację zgłoszenia patentowego lub 
zgłoszenie wzoru użytkowego 

w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu 

państwa i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach priorytetu VIII. 
Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (PO KL) 
 

 
Numer umowy ….… /…..… 

 
zawarta w Bydgoszczy w dniu  ............................. pomiędzy: 

 
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy (UKW),  
adres 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, reprezentowanym przez: 
dra hab. Piotra Malinowskiego, prof. nadzw. UKW – Prorektora ds. Finansów i Rozwoju, 

zwanym dalej UKW 
a   
……………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko / 
zamieszkałym w 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………….….… 

będącym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwanym dalej 
pracownikiem. 

 
§ 1 

6. Przedmiotem umowy jest przyznanie pracownikowi mikrograntu za realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej pt. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….,której wyżej wymieniony pracownik jest 
promotorem. 

 
7. UKW oświadcza, że mikrogrant został przyznany zgodnie z decyzją Przewodniczącego 

Rady IMIS na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych zgodnie z Regulaminem 
określającym zasady przyznawania mikrograntu dla pracowników naukowo-
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dydaktycznych  w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP” i przygotowywanej przez Komisję do Oceny Wniosków 
o Przyznanie Mikrograntów. 

8. Mikrogrant stanowi bezzwrotną pomoc finansową przeznaczoną na realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej, tzw. subwencję przedmiotową. 

9. Kwota przyznanego mikrograntu wynosi 6000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy 
złotych), zgodnie z budżetem projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP”  

10. Kwota przyznanego mikrograntu przekazana będzie przez UKW na rachunek bankowy 
pracownika: 
 

       ……………………………………………………………………………………………………… 
/nr rachunku/ 

prowadzony w banku: 
       ……………………………………………………………………………………………………… 

/nazwa banku/ 
 

§ 2 
3. Środki, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, przekazane zostaną jednorazowo w 

terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez obie strony. UKW  zastrzega sobie 
prawo przekroczenia wyżej wymienionego terminu w przypadku zaistnienia przyczyn 
od niego niezależnych. 

4. Warunkiem wypłaty mikrograntu jest dostępność środków na ten cel na rachunku 
UKW. 

 
§ 3 

Pracownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym zasady 
przyznawania i przekazywania mikrograntów w ramach projektu „Przedsiębiorczość 
akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”, zwanego dalej Regulaminem, 
stanowiącego integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i 
wymogów w nim zawartych, w szczególności do wywiązania się z zadań zawartych w § 7 
Regulaminu. 

 
§ 4 

Pracownik otrzymuje od UKW PIT 8C i na jego podstawie zobowiązuje się do 
rozliczenia z przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych z właściwym Urzędem Skarbowym.  

 
§ 5 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 6 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 
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§ 7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla UKW, 
jeden dla pracownika. 

 
 
 
 
................................................  ................................................ 
               /za UKW/      /pracownik otrzymujący mikrogrant/ 
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Załącznik nr  3    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 

REGULAMIN  Komisji do oceny wniosków o uzyskanie mikrograntów na 
patentowanie 

w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” realizowanego w ramach PIORYTETu  VIII. Regionalne kadry 
gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO 
KL) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, 
budżetu państwa oraz budżetu województwa. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów na patentowanie powołuje 
dyrektor Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierze 
Wielkiego  

2. Liczba członków Komisji wynosi 4 osoby ze stopniem naukowym profesora lub doktora  
3. Komisję do oceny wniosków o uzyskanie mikrograntów na patentowanie powołuje się w 

celu przyznania mikrograntów pracownikom naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w 
Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS), którzy dążą do komercjalizacji 
swoich badań naukowych poprzez zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru 
użytkowego. 

4. Projektodawcą jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy.  
5. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) UKW.   

 
 

§ 2 
Przewodniczący Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 

4. Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród Członków Komisji do Oceny Wniosków o 
Przyznanie mikrograntów przez członków Komisji. 

5. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji 
bezstronności i przejrzystości oceny wniosków. 

6. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę. 
 

§ 3 
 

Zadania Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 
Komisja jest odpowiedzialna za: 
3) Przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie mikrograntów, 
4) Przygotowanie rankingu wniosków. 
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§ 4 
Posiedzenia Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 

 
a. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, mogą uczestniczyć pracownicy 

Projektu  „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”. 
b. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie.  
c. Udział w posiedzeniu Komisji jest odpłatny w formie umowy zlecenia w wysokości 

określonej w budżecie Projektu. 
 

§ 5 
Ocena jakości wniosku o przyznanie mikrograntów 

1. Wnioski są oceniane na podstawie przedstawionego wniosku o przyznanie 
mikrograntu oraz na podstawie dokumentacji patentowej.  

2. Wniosek uzyskuje pozytywną rekomendację Komisji na podstawie prawidłowo 
złożonego wniosku o przyznanie mikrograntu na patentowanie oraz na podstawie 
przedstawionej dokumentacji  patentowej (oryginały dokumentów lub kopie 
potwierdzone zgodność z oryginałem) 

3. Wnioski nie uzyskują pozytywnej rekomendacji w przypadku  
1) Błędów we  wniosku 
2) Brak lub niewłaściwe przedstawienie dokumentacji  patentowej.  

 
§ 6 Protokół 

1. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków. Protokół zawiera: 
a) łączną liczbę wniosków poddanych ocenie, 
b) datę, kiedy odbywała się ocena, 
c) miejsce przeprowadzenia oceny, 
d) wykaz tabelaryczny wnioskodawców którzy otrzymali pozytywną rekomendację 

Komisji,  
e) wykaz tabelaryczny wnioskodawców którzy nie otrzymali pozytywnej rekomendację 

Komisji,  
f) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków, 
g) podpisy osób dokonujących oceny wniosków. 

Protokół przechowywany jest w dokumentacji Projektu „Przedsiębiorczość 

akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 
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Niniejsze opracowanie powsta o w ramach zadania „Opracowanie skróconego podr cznika 

Przygotowania Wniosku Patentowego oraz wzoru u ytkowego przez pracownika UKW” w ramach 

projektu pt.: Przedsi biorczo  akademicka d wigni  innowacyjnej gospodarki WKP”,

wspó finansowanego przez  Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo ecznego. 
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Przygotowanie Wniosku Patentowego oraz wzoru u ytkowego przez 
                     pracownika naukowego.
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1. Poj cie w asno ci intelektualnej 

Dobra we wspó czesnym wiecie mo na dzieli  na 
a) dobra materialne, które w przepisach kodeksu cywilnego zosta y okre lone mianem 

rzeczy (art. 45 k.c. stanowi, e rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu s  tylko 
przedmioty materialne to jest nieruchomo ci i ruchomo ci).

b) dobra niematerialne jako wytwór ludzkiego intelektu okre lane s  mianem dóbr 
intelektualnych, a na p aszczy nie prawnej okre lane s  zbiorczym mianem w asno ci
intelektualnej i podlegaj  ochronie. W literaturze fachowej istnieje wiele definicji 
w asno ci intelektualnej, jednak e dla potrzeb niniejszego opracowania pos u  si
okre leniem zawartym  w Konwencji o ustanowieniu wiatowej Organizacji 
W asno ci Intelektualnej, sporz dzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. przyj tej i 
ratyfikowanej przez Rad  Pa stwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 05 grudnia 
1974 r. og oszonej w Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 1975 r. Nr 9 poz.49.  

W rozumieniu niniejszej Konwencji okre lenie:  „w asno  intelektualna” oznacza prawa 
odnosz ce si  do: 

– dzie  literackich, artystycznych i naukowych, 

– interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykona  artystów wykonawców,  

      do fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych, 

– wynalazków we wszystkich dziedzinach dzia alno ci ludzkiej, 

– odkry  naukowych, 

– wzorów przemys owych, 

– znaków towarowych i us ugowych, jak równie  do nazw handlowych i oznacze

      handlowych, 

– ochrony przed nieuczciw  konkurencj ;

oraz wszelkie inne prawa dotycz ce dzia alno ci intelektualnej w dziedzinie 
przemys owej, naukowej, literackiej i artystycznej. 

W asno  intelektualna jak wynika z powy szej definicji jest poj ciem bardzo szerokim i 
tradycyjnie dzielona jest na dwa podstawowe dzia y: 

prawo autorskie i prawa pokrewne 

w asno  przemys ow

 jednak e zawsze dotyczy dóbr niematerialnych stanowi cych efekt intelektualnej pracy 
cz owieka.
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2.  Ochrona prawna w asno ci intelektualnej 

W polskim systemie prawa istniej  dwa podstawowe akty prawne rangi ustawy normuj ce 
problematyk  ochrony prawnej w asno ci intelektualnej. 

A) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 80 poz.94 z pó n. zm.). Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór b d cy niematerialnym 
dobrem prawnym, który aby uzyska  kwalifikacj  utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. 
ustawy musi by  przejawem dzia alno ci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w 
jakiejkolwiek postaci czyli stanowi  rezultat pracy intelektualnej cz owieka. Natomiast art. 1 
ust 2 ww. ustawy stanowi, ze w szczególno ci przedmiotem prawa autorskiego s  utwory: 

1. wyra one s owem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 

2. plastyczne, 

3. fotograficzne,

4. lutnicze,

5. wzornictwa przemys owego, 

6. architektoniczne, architektoniczno – urbanistyczne i urbanistyczne, 

7. muzyczne i s owno-muzyczne, 

8. sceniczne, sceniczno – muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 

9. audiowizualne (w tym filmowe) 

B) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w asno ci przemys owej. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1410) zwana dalej w niniejszym opracowaniu p.w.p, lub ustaw , która normuje zgodnie z 
brzmieniem jej art. 1 ust. 1 pkt. 1, stosunki w zakresie: 

1. wynalazków, 

2.  wzorów u ytkowych,  

3. wzorów przemys owych,  

4. znaków towarowych,  

5. oznacze  geograficznych,  

6. topografii uk adów scalonych. 

W zwi zku z tym, e przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka zwi zana z ochron
prawn  wynalazków (uzyskanie patentu) i wzorów u ytkowych (uzyskanie prawa ochronnego) 
wchodz cych w zakres poj cia w asno ci przemys owej wskaza  nale y, e istotne znaczenie dla 
ochrony w asno ci przemys owej maj  równie :

a) akty prawa polskiego o charakterze ogólnym: 
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1. przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

2. przepisy Kodeksu cywilnego w szczególno ci o czynach niedozwolonych 

b) akty wykonawcze do przepisów ustawy prawo w asno ci przemys owej:

(wyci g z rozporz dze  podkre lonych stanowi za cznik do niniejszego opracowania) 

1. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op at zwi zanych z 
ochron  wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków 
towarowych, oznacze  geograficznych i topografii uk adów scalonych. (Dz. U. Nr 90, 
poz. 1000 ze zm.)

2. Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 wrze nia 2001 r. w sprawie 
dokonywania i rozpatrywania zg osze  wynalazków i wzorów u ytkowych. (Dz. U. Nr 
102, poz. 1119 ze zm.).

3. Rozporz dzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania 
zg osze  wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony ro lin, wzorów 
u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych, oznacze  geograficznych i 
topografii uk adów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej 
(Dz. U. Nr 89, poz. 540) 

4. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów 
prowadzonych przez Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 91, poz. 564) 

Podkre li  nale y, e polski ustawodawca przyj  model kumulatywnej ochrony prawnej w asno ci
intelektualnej co oznacza, e ten sam wytwór intelektualny mo e by  chroniony na podstawie prawa 
autorskiego, prawa w asno ci przemys owej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz kodeksu 
cywilnego. 

Podstawow  zasad  ochrony prawnej w asno ci intelektualnej jest przyznanie okre lonej osobie prawa 
podmiotowego gwarantuj cego wy czno  (inaczej: monopol) na korzystanie z danego dobra 
intelektualnego i rozporz dzanie nim. 

Prawo wy czne jest prawem w a cicielskim co oznacza, e nikt poza podmiotem uprawnionym nie 
mo e korzysta  z tego dobra.  

Wytworzenie w asno ci przemys owej rodzi dwa aspekty: 

a) akt twórczy czyli dzia ania osoby która w wyniku pracy umys owej wytworzy a now  warto
przemys ow  (wynalazek, wzór u ytkowy …). Osobie tej przys uguje niezbywalne prawo do 
wskazania jej jako twórcy (np. w opisie patentowym), a niezbywalno  tego prawa polega na 
tym, e prawa do autorstwa nie mo na podarowa , odsprzeda , obci y , czy zapisa  w 
testamencie. Prawo to powstaje z chwil  wytworzenia w asno ci przemys owej i do ywotnio 
przynale y do wynalazcy.   

b) komercyjn  eksploatacj  w asno ci przemys owej czyli umo liwienie osobie inwestuj cej 
rodki w wytworzenie w asno ci przemys owej (t  osob  mo e by  sam wynalazca, ale mo e

ni  by  przedsi biorca, pracodawca, uczelnia, itp …) uzyskania z niej dochodu. Taka osoba z 
chwil  wytworzenia uzyskuje zbywalne prawa o charakterze maj tkowym, którymi mo e
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obraca  tak jak innymi prawami maj tkowymi t.j. podarowa , sprzeda , obci y , zapisa  w 
testamencie, czy powieli  uprawnienie do korzystania poprzez udzielenie innym podmiotom 
licencji (zezwolenia) na korzystanie z w asno ci przemys owej. Jednak e dla ochrony tych 
praw i mo liwo ci obrotu nimi konieczne jest potwierdzenie ich przez uprawniony urz d (np. 
Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej).        

Prawa wy czne chroni ce w asno  przemys ow  podlegaj

a) ograniczeniom czasowym (np. w Polsce patent na wynalazek uzyskuje si  na 20 lat, a prawo 
ochronne na wzór u ytkowy 10 lat), 

b) ograniczenia terytorialne n.p. przez uzyskanie patentu nabywa si  prawo wy cznego 
korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy czy zawodowy na ca ym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej czyli ochrona ograniczona jest do terytorium kraju zg oszenia, 
jednak e mo na uzyska  ochron  regionaln  – europejsk  i mi dzynarodow .     

Prawo w asno ci przemys owej s u y ochronie dóbr intelektualnych o charakterze technicznym takich 
jak wynalazki czy wzory u ytkowe, ale co wymaga podkre lenia przyznanie ochrony wynikaj cej z 
prawa w asno ci przemys owej powstaje dopiero moc  decyzji administracyjnej wydawanej przez 
organ krajowy, europejski czy mi dzynarodowy, po uprzednim przeprowadzenie post powania przez 
ten organ zainicjowanego przez wnioskodawc  wskutek op aconego zg oszenia.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie algorytmu przygotowania wniosku patentowego i 
zg oszenie wzoru u ytkowego w systemie krajowym.  

3. Wynalazek 

3.1 Cechy Wynalazku

Poj cie wynalazku jest kluczowe dla prawa wynalazczego wchodz cego w sk ad prawa w asno ci
przemys owej  i dla zakresu prawa z patentu. 

Na podstawie przepisu art. 24 p.w.p  mo na zdefiniowa  wynalazek jako rozwi zanie techniczne 
posiadaj ce trzy charakteryzuj ce go cechy: 

a) nowo ,

b) posiadaj ce poziomu wynalazczego,  

c) nadawanie si  do przemys owego stosowania.  

3.2 Nowo

Wynalazek uwa a si  za nowy je li nie jest on cz ci wiatowego stanu techniki. Przez stan techniki 
zgodnie z przepisem art. 25 ust 2 p.w.p. rozumie si  wszystko to, co przed dat , wed ug której oznacza 
si  pierwsze stwo do uzyskania patentu, zosta o udost pnione do wiadomo ci powszechnej w formie 
pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.  Od tak 
zakre lonego stanu techniki wprowadzono dwa wyj tki – rozszerzenie tego poj cia zawarto w  art. 25 
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ust 3 p.w.p. uznaj c e za stanowi ce cz  stanu techniki uwa a si  informacje zawarte w 
zg oszeniach wynalazków lub wzorów u ytkowych, korzystaj cych z wcze niejszego pierwsze stwa, 
nieudost pnione do wiadomo ci powszechnej, pod warunkiem ich og oszenia w sposób okre lony w 
ustawie. W art. 25 ust. 4 p.w.p. zaw ono zakres analizowanego terminu stwierdzaj c, e przepisy ust. 
1-3 art. 25 p.w. nie wy czaj  mo liwo ci udzielenia patentu na wynalazek dotycz cy nowego 
zastosowania substancji stanowi cej cz  stanu techniki lub u ycia takiej substancji do uzyskania 
wytworu maj cego nowe zastosowanie. Przepis ten w drodze wyj tku umo liwia patentowanie czego
co ju  jest znane np. umo liwia uzyskanie ochrony na lekarstwo, którego sk ad chemiczny nie jest 
nowy, ale którego w a ciwo ci terapeutyczne nie by y dotychczas znane. Jednak e co do zasady 
polskie prawo w asno ci przemys owej, tak jak inne ustawodawstwa wymaga by wynalazek by  nowy 
w skali wiatowej. Wobec tego nie jest mo liwe uzyskanie patentu je li rozwi zanie techniczne 
zg oszone do ochrony patentowej zosta o uprzednio podane do wiadomo ci powszechnej nie tylko w 
Polsce ale i za granic  np. poprzez wprowadzenie do obrotu produktów opartych na wynalazku, 
publikacj  ksi kow  krajow  lub zagraniczn  czy nawet szczegó owe omówienie wynalazku w 
trakcie wyk adu akademickiego.  

3.3  Posiadanie poziomu wynalazczego 

Wynalazek uwa a si  za posiadaj cy poziom wynalazczy, je eli wynalazek ten nie wynika dla 
znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. (art. 26 ust 1 p.w.p.). Takim znawc  jest fachowiec 
(n.p. dyplomowany specjalista) maj cy wiedz  z dziedziny której wynalazek dotyczy, a rozwi zanie 
ma przymiot „poziomu wynalazczego” je li ró ni si  istotnie od rozwi za  przeciwstawnych tzn. gdy 
ró ni si  pod wzgl dem stawianych celów oraz zastosowania rodków technicznych i uzyskiwanych 
rezultatów, a zw aszcza, gdy porównywane rozwi zania oparte s  na ró nych zasadach. (szerzej Dec. 
Kom. Odw. przy UP – odw. 1089/93 WUP 1994, nr 1, str. 82) 

3.4  Nadawanie si  do przemys owego stosowania. 

Wynalazek uwa a si  za nadaj cy si  do przemys owego stosowania, je eli wed ug wynalazku mo e
by  uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek 
dzia alno ci przemys owej, nie wykluczaj c rolnictwa. (art. 27 p.w.p.). Przes anka ta oznacza, e
opatentowaniu podlega tylko taki wynalazek, który mo e by  stosowany z identycznym skutkiem w 
sposób powtarzalny. Od wynalazków wymaga si , aby realizowa y konkretny, praktyczny cel, który 
musi by  wskazany w zg oszeniu (szerzej Dec. Kom. Odw. przy UP – odw. 1323/84 „Nowator” 1986, 
nr 12, str. 36). 

3.5 Uzupe nienie definicji wynalazku

W uzupe nieniu definicji wynalazku polski ustawodawca: 

1. w sposób szczególny uregulowa  ochron  wynalazków biotechnologicznych, (szerzej przepisy 
p.w.p. rozdzia  9 od art. 931 do art. 937).

2. wskaza  rozwi zania, które za wynalazki nie mog  by  uznane (art. 28 ust. 1 p.w.p.) 
stwierdzaj c, e za wynalazki nie uwa a si  w szczególno ci:
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a) odkry , teorii naukowych i metod matematycznych; 

b) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 

c) planów, zasad i metod dotycz cych dzia alno ci umys owej lub gospodarczej oraz gier; 

d) wytworów, których niemo liwo  wykorzystania mo e by  wykazana w wietle 
powszechnie przyj tych i uznanych zasad nauki; 

e) programów do maszyn cyfrowych; 

f) przedstawienia informacji. 

3. wy czy  spod ochrony rozwi zania b d ce wprawdzie wynalazkami, ale nie mog ce uzyska
ochrony patentowej normuj c w przepisie art. 29 ust. 1 p.w.p. e patentów nie udziela si  na: 

1) wynalazki, których wykorzystywanie by oby sprzeczne z porz dkiem publicznym lub 
dobrymi obyczajami; nie uwa a si  za sprzeczne z porz dkiem publicznym korzystanie z 
wynalazku tylko dlatego, e jest zabronione przez prawo; 

2) odmiany ro lin lub rasy zwierz t oraz czysto biologiczne sposoby hodowli ro lin lub 
zwierz t; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani 
do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; 

3) sposoby leczenia ludzi i zwierz t metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz 
sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierz tach; przepis ten nie dotyczy 
produktów, a w szczególno ci substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub 
leczeniu. 

4. Procedura zg aszania wynalazku w systemie krajowym. 

Zgodnie z przepisem art. 63 p.w.p. przez uzyskanie patentu nabywa si  prawo wy cznego korzystania 
z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

Jednak e uzyskanie patentu poprzedzone jest przygotowaniem i z o eniem przez zg aszaj cego
odpowiednio przygotowanej dokumentacji zg oszeniowej i rozpatrzeniem przez urz d patentowy 
zg oszenia wynalazku okre lanego mianem post powania badawczego zg oszenia. Wskaza  nale y, e
post powanie przed czy to krajowym, czy zagranicznym urz dem patentowym trwa zwykle kilka lat i 
w interesie samego zg aszaj cego winno by  poprzedzone starannym badaniem czy zg aszane 
rozwi zanie techniczne jest nowe, nieoczywiste t.j. czy rozwi zanie techniczne posiada trzy cechy o 
których stanowi art. 24 p.w.p. Takie nieobligatoryjne post powanie sprawdzaj ce prowadzone przez 
samego wynalazc  i poprzedzaj ce zg oszenie wynalazku pozwala odpowiedzie  na pytanie czy 
istnieje realna szansa na uzyskanie ochrony patentowej. Pomocne przy badaniu aktualnego stanu 
techniki mog  by  dost pne on-line bazy danych Urz du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
zagranicznych urz dów patentowych czy organizacji zrzeszaj cych rzeczników patentowych. 

Post powanie w przedmiocie udzielenia patentu toczy si  przed Urz dem Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek zg aszaj cego wynalazek i mo na je podzieli  na dwa 
zasadnicze etapy: 
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Zg oszenie wynalazku (od art. 31 do art. 40 p.w.p.) 

Rozpatrywanie zg oszenia wynalazku (od art. 41 do 55 p.w.p., pomini to procedur
uznania wynalazku za tajny). 

4.1 Zg aszaj cy

Zgodnie z przepisem art. 235 ust 2. p.w.p. stron  w post powaniu przed Urz dem Patentowym w 
sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zg aszaj cy.  

Zgodnie z przepisem art. 11 ust 1 p.w.p zasad  jest, e podmiotem uprawnionym do uzyskania patentu 
na wynalazek jest twórca, a jedynie w przypadkach wyczerpuj co w art. 11 p.w.p. uregulowanych – 
inny podmiot.  

Zg oszenia mo e dokona  osoba (fizyczna b d  prawna), której przys uguje prawo do uzyskania 
patentu na wynalazek, albo prawa ochronnego na wzór u ytkowy która: 

a) jest twórc  wynalazku (art. 11. ust.1 p.w.p.) 

b) jest pracodawc  twórcy (wynalazcy) , który dokona  wynalazku czy wzoru u ytkowego w 
wyniku wykonywania obowi zków ze stosunku pracy, (art. 11. ust. 3 p.w.p.) 

c) jest zamawiaj cym w stosunku do twórcy (wynalazcy), który dokona  jako wykonawca 
wynalazku czy wzoru u ytkowego w wyniku realizacji przedmiotu umowy 
cywilnoprawnej, (art. 11. ust. 3 p.w.p.) 

d)  w drodze umowy naby  od twórcy prawo do korzystania z wynalazku czy wzoru 
u ytkowego w tym prawo zg oszenia wynalazku (art. 20 p.w.p.) 

Je eli wynalazku dokona y co najmniej dwie osoby, wówczas uprawnienie do uzyskania patentu 
przys uguje im wspólnie (art. 11 ust. 2 p.w.p.) 

4.2 Twórczo  pracownicza nauczyciela akademickiego.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja twórczo ci pracowniczej w której  dobro intelektualne 
powstaje podczas wykonywania przez pracownika obowi zków wynikaj cych ze stosunku pracy, gdy
wtedy maj tkowe prawa do dobra intelektualnego powstaj  na rzecz pracodawcy – chyba, e umowa z 
pracownikiem stanowi inaczej (patrz: art. 12, 14, 74 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i art. 11 ust 3 p.w.p.). 

W tym miejscu wskaza  nale y na przepis art. 86c. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wy szym (t.j. Dz.U. z 2012 poz 572 ze zm.) który stanowi, e:  Senat, a w przypadku 
uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, uchwala regulamin zarz dzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi oraz prawami w asno ci przemys owej oraz zasad komercjalizacji wyników 
bada  naukowych i prac rozwojowych, który okre la:

1) prawa i obowi zki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i 
korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw w asno ci przemys owej;
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2) zasady wynagradzania twórców; 

3) zasady i procedury komercjalizacji wyników bada  naukowych i prac rozwojowych; 

4) zasady korzystania z maj tku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników bada
naukowych i prac rozwojowych oraz wiadczenia us ug naukowo-badawczych. 

Ponadto zgodnie z przepisem art. 16  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 ze zm) w razie dokonania wynalazku, stworzenia wzoru u ytkowego lub 
wzoru przemys owego w wyniku prac lub zada  finansowanych przez ministra w a ciwego do spraw 
nauki prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór u ytkowy, jak 
równie  prawa z rejestracji wzoru przemys owego przys uguje podmiotowi, któremu przyznano rodki 
finansowe na nauk , chyba e umowa pomi dzy ministrem w a ciwym do spraw nauki a podmiotem 
otrzymuj cym rodki finansowe na nauk  albo decyzja o przyznaniu rodków stanowi  inaczej.  
Analogiczne rozwi zania s  przewidziane w art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Bada  i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 z pó n. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 z pó n. zm.). 

Wskaza  nale y, e art. 86c ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym w dotychczasowym brzmieniu nie 
zawiera szczególnych rozwi za  w stosunku do przepisów powszechnie obowi zuj cych, zw aszcza 
wy ej wymienionych regulacji zawartych w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz ustawach o 
Narodowym Centrum Bada  i Rozwoju i o Narodowym Centrum Nauki. Przepis ten zobowi zuje 
jednak uczelnie do wprowadzenia wewn trznych regulacji w odniesieniu do praw i obowi zków
uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw 
autorskich i praw pokrewnych oraz praw w asno ci przemys owej, zasad wynagradzania twórców, 
zasad i procedur komercjalizacji wyników bada  i prac rozwojowych oraz korzystania w tym zakresie 
z maj tku uczelni, a tak e zasad wiadczenia us ug naukowo-badawczych.  

Aktualnie Uczelnia chc c wej  w posiadanie praw do wyników dzia alno ci twórczej studentów czy 
doktorantów powinna zawrze  z nimi odpowiedni  umow  cywilnoprawn  (art. 11. ust. 3 p.w.p.), 
gdy  regulaminu zarz dzania nie stosuje si  do studentów i doktorantów Uczelni. 

Jednak e w tym miejscu wskaza  nale y, e dnia 13 sierpnia 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej podpisa  ustaw  z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która aktualnie oczekuj  na publikacj  w Dzienniku Ustaw. 
Ww. ustawa nowelizuj ca zmienia brzmienie przepisu art. 86c w nast puj cy sposób:

Art. 86c. 1. Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ wskazany w statucie, uchwala: 

1) regulamin zarz dzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami w asno ci 
przemys owej oraz zasad komercjalizacji, który okre la w szczególno ci:

a) prawa i obowi zki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie 
ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw w asno ci 
przemys owej,

b) zasady wynagradzania twórców, 

c) zasady i procedury komercjalizacji, 
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d) zasady korzystania z maj tku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz 
wiadczenia us ug naukowo-badawczych; 

2) regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, który okre la w szczególno ci:

a) prawa i obowi zki uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie 
korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu bada  naukowych lub prac 
rozwojowych,

b) zasady korzystania i wysoko  op at za korzystanie z infrastruktury badawczej do 
prowadzenia bada  naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne ni
wskazane w lit. a. 

2. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, senat uczelni publicznej okre la ponadto: 

1) zasady podzia u rodków uzyskanych z komercjalizacji mi dzy twórc  b d cym 
pracownikiem uczelni publicznej a t  uczelni ;

2) zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, studenta lub doktoranta 
tej uczelni informacji o wynikach bada  naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how 
zwi zanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika rodkach z 
komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przys uguj cych uczelni 
publicznej cz ci rodków uzyskanych z komercjalizacji; 

3) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelni  publiczn  informacji o decyzjach, 
o których mowa w art. 86e ust. 1 i 2, oraz zasady i tryb przekazywania przez uczelni
publiczn  przys uguj cych pracownikowi cz ci rodków uzyskanych z komercjalizacji.; 

Ponadto ww. nowel  dodano do ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym po przepisie art. 86c, 
przepisy: 

Art. 86d. Do wyników: 

1) bada  naukowych b d cych wynalazkiem, wzorem u ytkowym, wzorem przemys owym lub 
topografi  uk adu scalonego, wyhodowan  albo odkryt  i wyprowadzon  odmian  ro liny,

2) prac rozwojowych powsta ych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej 
obowi zków ze stosunku pracy oraz do know-how zwi zanego z tymi wynikami stosuje si
przepisy art. 86e-86h. 

Art. 86e. 1. Uczelnia publiczna w okresie trzech miesi cy od dnia otrzymania od pracownika 
informacji o wynikach bada  naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwi zanym z tymi 
wynikami podejmuje decyzj  w sprawie ich komercjalizacji. 

2. W przypadku podj cia przez uczelni  publiczn  decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym 
up ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, uczelnia jest zobowi zana, w terminie trzydziestu dni, do 
z o enia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odp atnej umowy o przeniesienie praw do 
wyników bada  naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwi zanego z tymi wynikami, 

cznie z informacjami, utworami wraz z w asno ci  no ników, na których utwory te utrwalono, i 
do wiadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2. Umowa powinna zosta  zawarta 
w formie pisemnej, pod rygorem niewa no ci. Wynagrodzenie przys uguj ce uczelni publicznej za 
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przeniesienie praw nie mo e by  wy sze ni  10% minimalnego wynagrodzenia za prac ,
obowi zuj cego na dzie  zawarcia umowy. 

3. W przypadku nieprzyj cia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, prawa 
do wyników bada  naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwi zanego z tymi wynikami, 

cznie z informacjami, utworami wraz z w asno ci  no ników, na których utwory te utrwalono, i 
do wiadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2, przys uguj  uczelni publicznej. 

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 86h nie dotycz  przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe 
by y prowadzone: 

1) na podstawie umowy ze stron  finansuj c  lub wspó finansuj c  te badania lub prace, 
przewiduj cej zobowi zanie do przeniesienia praw do wyników bada  naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu ni  strona umowy (badania 
lub prace zlecone); 

2) z wykorzystaniem rodków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania 
okre laj  odmienny ni  w ustawie sposób dysponowania wynikami bada  naukowych lub 
prac rozwojowych oraz know-how zwi zanym z tymi wynikami. 

5. Pracownik uczelni publicznej jest zobowi zany do: 

1) zachowania poufno ci wyników bada  naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 
zwi zanego z tymi wynikami, 

2) przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów 
wraz z w asno ci  no ników, na których utwory te utrwalono, i do wiadcze  technicznych 
potrzebnych do komercjalizacji, 

3) powstrzymania si  od prowadzenia jakichkolwiek dzia a  zmierzaj cych do wdra ania 
wyników,

4) wspó dzia ania w procesie komercjalizacji, w tym w post powaniach zmierzaj cych do 
uzyskania praw wy cznych 

– nie d u ej ni  przez okres przys ugiwania praw uczelni publicznej. 

Art. 86f. 1. W przypadku komercjalizacji pracownikowi przys uguje od uczelni publicznej nie mniej 
ni :

1) 50% warto ci rodków uzyskanych przez uczelni  z komercjalizacji bezpo redniej, 
obni onych o nie wi cej ni  25% kosztów bezpo rednio zwi zanych z t  komercjalizacj ,
które zosta y poniesione przez uczelni  lub spó k  celow ;

2) 50% warto ci rodków uzyskanych przez spó k  celow  w nast pstwie danej komercjalizacji 
po redniej, obni onych o nie wi cej ni  25% kosztów bezpo rednio zwi zanych z t
komercjalizacj , które zosta y poniesione przez uczelni  lub spó k  celow .

2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni publicznej przys uguje 25% 
warto ci rodków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obni onych o nie wi cej ni  25% 
kosztów bezpo rednio zwi zanych z t  komercjalizacj , które zosta y poniesione przez pracownika. 
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3. Przez koszty zwi zane bezpo rednio z komercjalizacj  rozumie si  koszty zewn trzne, w 
szczególno ci koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny warto ci przedmiotu komercjalizacji i op at 
urz dowych. Do kosztów tych nie wlicza si  kosztów poniesionych przed podj ciem decyzji o 
komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2. 

4. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2, przys uguj  nie d u ej ni  przez pi  lat od dnia uzyskania 
pierwszych rodków. 

Art. 86g. 1. Przepisy art. 86e i art. 86f w zakresie dotycz cym odpowiednio wysoko ci wynagrodzenia 
oraz udzia u w rodkach uzyskanych z komercjalizacji okre laj  wysoko cznego wynagrodzenia 
oraz udzia u w tych rodkach, przys uguj cych:

1) pracownikom wchodz cym w sk ad zespo u badawczego od uczelni publicznej; 

2) uczelni publicznej od pracowników wchodz cych w sk ad zespo u badawczego. 

2. Pracownik wchodz cy w sk ad zespo u badawczego ma prawo dochodzi  od uczelni publicznej 
przys uguj cej mu cz ci udzia u w rodkach z komercjalizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Pracownik wchodz cy w sk ad zespo u badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej za 
zobowi zania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do wysoko ci przypadaj cego mu udzia u we 
wspó w asno ci wyników bada  naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwi zanego z tymi 
wynikami.

Art. 86h. Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach bada  naukowych lub prac 
rozwojowych oraz o know-how zwi zanym z tymi wynikami, o których mowa w art. 86d, uczelnia 
publiczna oraz pracownik mog , w sposób odmienny ni  stanowi ustawa, okre li  w drodze umowy 
prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji tych wyników. 

Art. 86i. W sprawach nieuregulowanych ustaw  stosuje si  przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pó n. zm.), ustawy z dnia 
30 czerwca 2000 r. - Prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz ustawy z dnia 
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian ro lin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z pó n. zm.). 

Ponadto ww. ustawa nowelizuj ca zmienia brzmienie przepisów: 

art. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada  i Rozwoju, 

art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. 

Art. 14. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, 
z pó n. zm.) w art. 16 dodaje si  ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

3. Do wynalazków, wzorów u ytkowych oraz wzorów przemys owych, uzyskanych przez pracownika 
uczelni publicznej w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje si
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym. 
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4. Do wynalazków, wzorów u ytkowych oraz wzorów przemys owych, uzyskanych przez pracownika 
instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy 
w tym instytucie stosuje si  przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. 

Art. 15. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada  i Rozwoju (Dz. U. Nr 
96, poz. 616, z pó n. zm.) w art. 32 dodaje si  ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

4. Do wynalazków, wzorów u ytkowych oraz wzorów przemys owych, uzyskanych przez pracownika 
uczelni publicznej w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje si
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z 
pó n. zm.). 

5. Do wynalazków, wzorów u ytkowych oraz wzorów przemys owych, uzyskanych przez pracownika 
instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy 
w tym instytucie stosuje si  przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. 
U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675). 

Art. 16. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, 
z pó n. zm.) w art. 36 dodaje si  ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

3. Do wynalazków, wzorów u ytkowych oraz wzorów przemys owych, uzyskanych przez pracownika 
uczelni publicznej w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje si
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z 
pó n. zm.). 

4. Do wynalazków, wzorów u ytkowych oraz wzorów przemys owych, uzyskanych przez pracownika 
instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy 
w tym instytucie stosuje si  przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. 
U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675). 

Ww. przepisy wchodz  w ycie z dniem 1 pa dziernika 2014 r. 

 4.3 Rzecznik Patentowy.

Zg oszenia patentowego mo e dokona  strona osobi cie, b d  przez pe nomocnika z tym, e zgodnie z 
przepisem art. 236 ust 1 p.w.p. Pe nomocnikiem strony w post powaniu przed Urz dem Patentowym 
w sprawach zwi zanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zg osze  oraz utrzymywaniem ochrony 
wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych, oznacze
geograficznych i topografii uk adów scalonych mo e by  tylko, z wyj tkiem ust. 2, rzecznik 
patentowy. Ust. 2 stanowi, e Pe nomocnikiem osoby fizycznej, z zastrze eniem ust. 3 (wyj tek
pomini to) , mo e by  równie  wspó uprawniony, a tak e rodzice, ma onek, rodze stwo lub zst pni
strony oraz osoby pozostaj ce ze stron  w stosunku przysposobienia.
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4.4 Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z przepisem art. 259 p.w.p. Centralnym organem administracji rz dowej w sprawach z 
zakresu w asno ci przemys owej jest Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i tam te  osoba 
zainteresowana dokonuje zg oszenia wynalazku. 

Urz d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej mie ci si  w Warszawie pod adresem: 00-950 Warszawa, 
Aleja Niepodleg o ci 188/192, skrytka pocztowa 203. 

Urz d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi w asn  stron  internetow  pod adresem: 

www.uprp.pl

Zg oszenia dokonuje zainteresowana osoba w formie pisemnej zgodnie z przepisami rozporz dzenia 
Prezesa Rady Ministrów  z dnia 17 wrze nia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg osze
wynalazków i wzorów u ytkowych. (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.), a od 01 pa dziernika 2008 r. 
zg oszenie wynalazku mo e by  dokonane w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami 
Rozporz dzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zg osze
wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony ro lin, wzorów u ytkowych, wzorów 
przemys owych, znaków towarowych, oznacze  geograficznych i topografii uk adów scalonych oraz 
prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 540). 

Zgodnie z przepisem art. 261 ust. 1 p.w.p. Urz d Patentowy wykonuje zadania w sprawach w asno ci
przemys owej, wynikaj ce z ustawy, z przepisów odr bnych oraz z umów mi dzynarodowych. 

Art. 261 ust. 2 p.w.p. stanowi, e do zada  Urz du Patentowego nale y w szczególno ci:

1) przyjmowanie i badanie zg osze  dotycz cych wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów 
przemys owych, znaków towarowych, oznacze  geograficznych oraz topografii uk adów
scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; 

2) orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw 
ochronnych na wzory u ytkowe oraz znaki towarowe, a tak e praw z rejestracji wzorów 
przemys owych, oznacze  geograficznych i topografii uk adów scalonych; 

3) rozstrzyganie spraw w post powaniu spornym w zakresie okre lonym ustaw ;

4) prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 228; 

5) wydawanie organu urz dowego pod nazw  "Wiadomo ci Urz du Patentowego"; 

51) wydawanie "Biuletynu Urz du Patentowego"; 

6) udzia  w pracach organów mi dzynarodowych z tytu u zawartych przez Rzeczpospolit  Polsk
umów mi dzynarodowych w sprawach z zakresu w asno ci przemys owej, w szczególno ci 
Konwencji paryskiej o ochronie w asno ci przemys owej;

7) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych. 

Zgodnie z przepisem art. 264 ust. 1 do powo ywanych przez Prezesa Urz du Patentowego ekspertów
nale y m.in. orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na 
wynalazki, praw ochronnych na wzory u ytkowe, rozstrzyganie spraw w post powaniu spornym w 
zakresie okre lonym ustaw  p.w.p., a tak e w sprawach dokonywania wpisów do rejestrów.  
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4.5 Procedura sk adania dokumentacji zg oszeniowej

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 p.w.p.  Zg oszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno 
obejmowa :

1) podanie zawieraj ce co najmniej oznaczenie zg aszaj cego, okre lenie przedmiotu zg oszenia 
oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego; 

2) opis wynalazku ujawniaj cy jego istot ;

3) zastrze enie lub zastrze enia patentowe;

4) skrót opisu.

Pami ta  nale y e:

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 2 p.w.p.  Zg oszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 1, powinno 
tak e zawiera  rysunki, je eli s  one niezb dne do zrozumienia wynalazku. 

Zgodnie z przepisem art. 32  p.w.p.  Je eli zg aszaj cy nie jest twórc  wynalazku, powinien w podaniu 
wskaza  twórc  i podstaw  swego prawa do uzyskania patentu. 

Zgodnie z przepisem art. 35  p.w.p.  Je eli zg aszaj cy chce skorzysta  z uprzedniego pierwsze stwa, 
powinien w podaniu z o y  stosowne o wiadczenie oraz do czy  dowód potwierdzaj cy zg oszenie 
wynalazku we wskazanym pa stwie b d  wystawienie go na okre lonej wystawie. Dowód taki mo e
by  równie  z o ony w ci gu trzech miesi cy od daty zg oszenia. Pó niejsze z o enie takiego 
o wiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwsze stwa.  

Zgodnie z przepisem art. 36 p.w.p  Do zg oszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zg aszaj cy 
powinien do czy  równie  inne ni  wymienione w art. 31, 32 i 35 dokumenty i o wiadczenia, je eli 
jest to niezb dne do uzasadnienia twierdze  i da  zawartych w zg oszeniu. Wszystkie cz ci
zg oszenia mog  by  z o one w jednym egzemplarzu, z wyj tkiem opisu wynalazku, zastrze e
patentowych, rysunków oraz skrótu opisu, sk adanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzeb
post powania oraz ujednolicenia dokumentacji. 

Pami ta  nale y, e oprócz ww. przepisów art. 31 ust. 1 , 31 ust.2 32, 35 i 36 p.w.p. sk adaj c
dokumentacj  zg oszeniow  nale y równie  stosowa  przepisy Rozporz dzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 wrze nia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg osze  wynalazków i 
wzorów u ytkowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 ze zm). zwanego dalej rozporz dzeniem z 
17.09.2001 r. w tym w szczególno ci pami ta  nale y o przepisie: 

§ 4. Ust 1 rozporz dzenia z 17.09.2001 r. który stanowi, e:  zg oszenie wynalazku, oprócz elementów 
wymienionych w art. 31 ust. 1 ustawy p.w.p., powinno obejmowa  w szczególno ci:

 1) dowód pierwsze stwa, je eli zg aszaj cy ubiega si  o przyznanie mu uprzedniego pierwsze stwa, 

 2)  po wiadczenie, o którym mowa w art. 936 ust. 1 ustawy, (dotyczy przepisów szczególnych 
dotycz cych wynalazków biotechnologicznych – problematyka pomini ta w opracowaniu) 

 3) o wiadczenie zg aszaj cego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwsze stwa, je eli
dowód pierwsze stwa nie opiewa na zg aszaj cego,
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 4) pe nomocnictwo, je eli zg aszaj cy dzia a przez pe nomocnika. 

Ust. 2.  Wraz z dowodem pierwsze stwa nale y z o y  dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

Pami ta  nale y, e dok adne przygotowanie dokumentacji t.j. zgodnie z wymogami formalnymi jest 
warunkiem formalnym przyj cia zg oszenia, gdy  niepe ne b d  niezgodne z przepisami 
przygotowanie dokumentacji mo e prowadzi  do umorzenia post powania. Wprawdzie przepis art. 31 
ust 1 p.w.p. o tre ci „Zg oszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz cz ci
wygl daj ce zewn trznie na opis wynalazku i na zastrze enie lub zastrze enia patentowe, daje 
podstaw  do uznania zg oszenia za dokonane”, liberalizuje daleko posuni ty formalizm zg oszenia
wynalazku, jednak pami ta  nale y, e w takiej sytuacji zgodnie z brzmieniem art. 31 ust. 4 p.w.p. 
Urz d Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia post powania, termin do 
uzupe nienia zg oszenia, je eli stwierdzi, e nie zawiera ono wszystkich cz ci, o których mowa w ust. 
3. Zg oszenie uwa a si  za dokonane w dniu wp yni cia do Urz du Patentowego ostatniego 
brakuj cego dokumentu. 

4.5.1 Podanie 

Przepis § 5  ust. 1. Rozporz dzenia z 17.09.2001 r. stanowi, e podanie zg oszenia wynalazku
powinno zawiera  co najmniej: 

 1)  nazwisko i imi  albo nazw , adres zamieszkania albo siedzib  zg aszaj cego oraz numer 
identyfikacji podatkowej NIP, a tak e numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile 
zg aszaj cy je posiada, 

 2) nazwisko i imi  oraz adres pe nomocnika, je eli zg aszaj cy dzia a przez pe nomocnika, 

 3) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu 
g ównego albo numeru zg oszenia wynalazku w celu udzielenia patentu g ównego, 

 4) tytu  wynalazku, 

 5) nazwisko i imi  oraz adres twórcy wynalazku, 

 6) wskazanie podstawy prawa do patentu, je eli zg aszaj cy nie jest twórc  wynalazku, 

 7) podpis zg aszaj cego lub pe nomocnika, je eli zg aszaj cy dzia a przez pe nomocnika. 

Podanie, o którym mowa w ust. 1, mo e równie  zawiera :

 1) o wiadczenie zg aszaj cego, e chce skorzysta  z uprzedniego pierwsze stwa, je eli ubiega si  o 
przyznanie tego pierwsze stwa, wskazuj ce co najmniej dat  i kraj dokonania pierwszego 
zg oszenia lub nazw , miejsce i kraj wystawy oraz dat  wystawienia wynalazku na wystawie, 

 2) wskazanie osoby upowa nionej do odbioru korespondencji, je eli jest kilku zg aszaj cych i nie 
dzia aj  oni przez wspólnego pe nomocnika, 

 3) spis za czonych dokumentów. 

Wa ne ! 

Formularz podania o udzielenie patentu mo na pobra  ze strony internetowej Urz du Patentowego 
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4.5.2 Opis wynalazku ujawniaj cy jego istot

 Pami ta  nale y, e opis wynalazku powinien ujawnia  jego istot  i s u y  pomocniczo do 
interpretacji zastrze e  patentowych.  

Przepis § 6. ust. 1 Rozporz dzenia z 17.09.2001 r. stanowi, e  Opis wynalazku, zwany dalej 
"opisem", powinien w kolejno ci okre la :

 1) tytu  wynalazku, który b dzie jednoznacznie formu owa  przedmiot wynalazku w odniesieniu do 
podanych w opisie i w zastrze eniach patentowych cech technicznych rozwi zania; nie mo e on 
zawiera  nazw fantazyjnych i imion w asnych ani sformu owa  odnosz cych si  bezpo rednio do 
zalet b d  nowych cech wynalazku, 

 2) dziedzin  techniki, której dotyczy wynalazek, 

 3)  stan techniki, znany zg aszaj cemu i przydatny do zrozumienia wynalazku, a zw aszcza jego 
nowo ci i poziomu wynalazczego, do poszukiwa  w stanie techniki zwi zanym z wynalazkiem i 
do badania wynalazku; zaleca si , aby w tej cz ci opisu przytacza  tak e dane bibliograficzne 
publikacji dotycz cych stanu techniki; dopuszcza si  zobrazowanie stanu techniki rysunkami na 
osobnych arkuszach z zaznaczeniem, e dotycz  one stanu techniki, 

 4)  wynalazek, ujawniaj c go, zgodnie z zastrze eniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno 
jego istota, jak i ca e rozwi zanie by y zrozumia e w stopniu potrzebnym do zrealizowania 
wynalazku; je eli ujawnienie wynalazku z zakresu biotechnologii nie mo e by  dostatecznie 
dokonane w opisie, nale y dodatkowo powo a  si  na zdeponowany materia  biologiczny, 
wskazuj c co najmniej nazw  i siedzib  instytucji, w której z o ono depozyt, i nadany przez t
instytucj  numer jego przyj cia, albo wskaza  na powszechn  dost pno  materia u
biologicznego, 

 5) ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki, 

 6) figury rysunków, je eli zg oszenie wynalazku zawiera rysunki, 

 7) szczegó owo co najmniej jeden przyk ad realizacji wynalazku, z powo aniem si  na rysunki, je eli 
zg oszenie wynalazku zawiera rysunki, 

 8) zastosowanie wynalazku, je eli nie wynika to jasno z innych cz ci opisu lub z charakteru 
wynalazku. 

1a.  Forma i uk ad opisu, okre lone w ust. 1, mog  by  zmienione, je eli pozwoli to na lepsze 
zrozumienie wynalazku i bardziej zwi z e jego przedstawienie. 

2. Opis nie mo e zawiera  tre ci sprzecznych z porz dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami 
albo okre laj cych cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada, a tak e
okre le  fantazyjnych i imion w asnych. 

3.  Do opisu w zg oszeniu o uzyskanie patentu, o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanym dalej 
"zg oszeniem dodatkowym", stosuje si  odpowiednio przepisy ust. 1, 1a i 2, jednak e cz  opisu 
okre lona w ust. 1 pkt. 3 powinna przedstawia  wynalazek b d cy przedmiotem patentu g ównego 
oraz podawa  numer patentu g ównego (numer zg oszenia).
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4.5.3 Zastrze enie lub zastrze enia patentowe;

Zastrze enia patentowe to najwa niejsza cz  dokumentacji zg oszeniowej, która stanowi podstaw
do oceny zdolno ci patentowej. Tre  zastrze e  patentowych wyznacza granice ochrony patentowej 
na wynalazek. Zastrze enia patentowe powinny wskazywa  na cechy charakterystyczne wynalazku. 

Zastrze enia patentowe powinny by  w ca o ci poparte opisem wynalazku i okre la  w sposób 
zwi z y, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwi zania, zastrzegany wynalazek 
oraz zakres danej ochrony patentowej. Ka de zastrze enie powinno by  uj te jasno, w jednym 
zdaniu lub równowa niku zdania. Zastrze enia dziel  si  na zastrze enia niezale ne i zastrze enia
zale ne. Oprócz zastrze enia niezale nego lub zastrze e  niezale nych, które powinny przedstawia
ogó  cech zg aszanego wynalazku b d  kilku wynalazków, uj tych zgodnie z art. 34 p.w.p. w jednym 
zg oszeniu, w zg oszeniu mo e wyst powa  odpowiednia liczba zastrze e  zale nych dla 
przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrze eniu 
niezale nym lub innym zastrze eniu zale nym. Wzajemne powi zanie w uk adzie zastrze enia 
niezale nego i zastrze e  zale nych powinno by  wyra nie przedstawione w zg oszeniu.

Zgodnie z lini  orzecznicz  „Zastrze enia musz  by  tak sformu owane, aby przedmiot danej
ochrony by  w pe ni zrozumia y, a zakres danej ochrony okre lony jednoznacznie. Nie mo e by  on 
szerszy od zakresu uzasadnionego opisem wynalazku. Pionierski wynalazek mo e by  bardziej 
uogólniony w zastrze eniach od wynalazku, który jedynie ulepsza znan  technik . Faktyczny brak 
ujawnienia w opisie wynalazku jest wad  niemo liw  do usuni cia w ramach tego samego 
zg oszenia.” (decyzja KO Nr Odw. 1898/98). 

Przepisy Rozporz dzenia z 17.09.2001 r. w stosunku do zastrze e  patentowych, stanowi , e:

§ 7.  ust. 1. Zastrze enia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie powinny 
podawa , jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one te  zawiera  sformu owa  maj cych 
charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si
odpowiednio. 

ust. 2. W zastrze eniu patentowym nie nale y podawa  cech, które nie zosta y przedstawione w opisie. 

ust. 3. Je eli, uwzgl dniaj c z o ono  wynalazku, zg aszaj cy sformu owa  wi cej ni  jedno 
zastrze enie, zastrze enia te powinny by  kolejno ponumerowane cyframi arabskimi. 

§ 8. ust. 1. Zastrze enie niezale ne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawiera :

 1)  cz  nieznamienn , rozpoczynaj c  si  od tytu u okre laj cego przedmiot wynalazku 
zastrzeganego danym zastrze eniem oraz podaj c  zespó  cech technicznych niezb dnych do 
okre lenia przedmiotu wynalazku, w ca o ci traktowany jako stan techniki, 

 2) cz  znamienn , poprzedzon  wyrazami "znamienny tym, e", podaj c  zwi le te cechy 
techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które maj  go wyró nia  spo ród innych 
rozwi za  technicznych maj cych zespó  cech okre lonych w cz ci nieznamiennej; w przypadku 
zwi zku chemicznego powinna przedstawia  ona struktur  zwi zku cznie z okre leniem 
podstawników. 

ust. 2. Do zastrze enia niezale nego w zg oszeniu dodatkowym stosuje si  odpowiednio przepisy ust. 1. 
Cz  nieznamienna zastrze enia niezale nego powinna podawa :
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 1) zespó  cech technicznych, b d cy zespo em cech technicznych wynalazku chronionego patentem 
g ównym, 

 2) numer patentu g ównego poprzedzony wyrazami "wed ug patentu nr ..." lub odpowiednio numer 
zg oszenia, gdy patentu jeszcze nie udzielono. 

ust. 3. Zastrze enie zale ne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawiera  w kolejno ci:

 1) krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stanowi ce skrócony tytu  wynalazku lub skrócon
odpowiedni  cz  tytu u wynalazku, 

 2) powo anie si  na zastrze enie lub zastrze enia, od którego lub których jest ono zale ne;
powo anie to powinno podawa  numer lub numery powo anych zastrze e ,

 3) cz  znamienn  poprzedzon  s owami "znamienny tym, e", podaj c  cechy znamienne 
zastrzegane dodatkowo danym zastrze eniem zale nym. 

ust. 4.  Zastrze enie, o którym mowa w ust. 3, mo e by  zale ne od dwóch lub wi kszej liczby innych 
zastrze e . W takim przypadku zastrze enia patentowe powinny by  pogrupowane w sposób jasno 
wskazuj cy na ich wzajemne powi zanie, jak i na chroniony tymi zastrze eniami przedmiot 
wynalazku. Zastrze enie patentowe nie powinno by  zale ne od wi cej ni  jednego zastrze enia 
niezale nego.

ust. 5.  Zapis zale no ci zastrze enia od innego zastrze enia stosuje si , gdy zastrze enie zale ne obok 
w asnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w 
zastrze eniu, od którego jest ono zale ne.

ust. 6. Zapis zale no ci zastrze enia od wi cej ni  jednego zastrze enia stosuje si , gdy zastrze enie 
zale ne obok w asnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu 
podane w zastrze eniu, od którego jest ono zale ne, rozwa ane osobno w zwi zku z ka dym 
zastrze eniem, od którego jest zale ne.

ust. 7. Zastrze enia nie powinny odsy a  do opisu lub rysunków. W szczególno ci nie powinny 
zawiera  takich okre le , jak: "jak jest to opisane w cz ci... opisu" lub "jak to przedstawiono na 
figurze... rysunku". 

ust. 7a.  Przepisu ust. 7 nie stosuje si , gdy odes anie do opisu lub rysunku jest niezb dne dla 
okre lenia zastrzeganego wynalazku oraz zakresu danej ochrony patentowej. 

ust. 8.  Je eli zg oszenie zawiera rysunek, to zastrze enia, po podaniu poszczególnych cech 
znamiennych, powinny zawiera  oznaczenia odsy aj ce do poszczególnych fragmentów rysunku 
odpowiadaj cych tym cechom. Oznaczenia te powinny by  umieszczone w nawiasach. Je eli 
umieszczenie w zastrze eniach tych oznacze  nie przyczynia si  wyra nie do lepszego zrozumienia 
zastrze e , oznacze  nie nale y umieszcza .

§ 9.  Je eli ze wzgl du na przedmiot wynalazku, zredagowanie zastrze enia patentowego zgodnie z § 
8 ust. 1-3 by oby utrudnione: 

 1) tre  zastrze enia patentowego mo e by  ograniczona do podania cech technicznych 
zastrzeganego wynalazku, które wyró niaj  go spo ród innych rozwi za  ze stanu techniki w 
rozumieniu art. 25 ust. 2 i 3 ustawy, 

Strona 171



–  strona 22 z 61 –

 2) w przypadku gdy zg oszenie dotyczy zwi zku chemicznego, w zastrze eniu mo na poprzesta  na 
okre leniu jego struktury chemicznej, a je eli zg oszenie dotyczy wynalazku biotechnologicznego 
na okre leniu sekwencji nukleotydów oraz aminokwasów lub na powo aniu si  na zdeponowany 
materia  biologiczny, ze wskazaniem instytucji, w której z o ono depozyt, i nadany przez t
instytucj  numer jego przyj cia. 

 Reasumuj c problematyk  zastrze e  patentowych nale y stwierdzi , e nawet najbardziej niezwyk y
wynalazek nie uzyska ochrony patentowej lub uzyska j  w w szym zakresie ni by wyznacza  to 
interes zg aszaj cego, gdy istota wynalazku zosta a okre lona b dnie lub niewyczerpuj co przy 
pomocy zastrze e  patentowych. 

4.5.4 skrót opisu.

 Skrót opisu s u y streszczeniu pe nego opisu zg aszanego wynalazku. Sporz dza si  go w celu 
opublikowania po up ywie 18 miesi cy od daty zg oszenia w Biuletynie Urz du Patentowego (BUP), 
gdzie Urz d Patentowy RP dokonuje publikacji og osze  o zg oszonych w Urz dzie wynalazkach, 
wzorach u ytkowych oraz znakach towarowych. 

 Zgodnie z przepisem art. 33 ust 5. p.w.p., Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, powinien 
zawiera  zwi z  i jasn  informacj  okre laj c  przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne 
wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia, je eli nie wynika to z okre lenia samego przedmiotu.  

Zgodnie z przepisem § 11. ust 1. Rozporz dzenia z 17.09.2001 r.   Skrót opisu, o którym mowa w art. 
31 ust. 1 pkt 4 ustawy, zwany dalej "skrótem", obok tre ci okre lonej w art. 33 ust. 5 ustawy, powinien 
zawiera  tak e:

 1) wskazanie instytucji, w której z o ono depozyt, i nadanego przez t  instytucj  numeru jego 
przyj cia, w celu nale ytego ujawnienia wynalazku - je eli zg aszaj cy powo uje si  na 
zdeponowany materia  biologiczny, 

 2) wzór chemiczny - je eli wymaga tego przedmiot wynalazku, który spo ród wszystkich wzorów 
zawartych w zg oszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza si  umieszczenie w skrócie wi cej ni  jednego wzoru strukturalnego; wzory 
strukturalne mog  by  narysowane na oddzielnym arkuszu do czonym do skrótu. 

ust. 2. Skrót powinien podawa  numer tej figury rysunku, która spo ród figur znajduj cych si  w 
zg oszeniu najlepiej obrazuje wynalazek. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  wskazanie 
wi cej ni  jednej figury rysunku. 

ust 3. Skrót powinien by  zwi z y i nie przekracza  1/3 strony formatu A4. Skrót nie powinien 
zawiera  stwierdze  co do zalet i warto ci wynalazku ani informacji i przewidywa  co do stosowania 
wynalazku w okre lonym miejscu, czasie lub przez okre lone osoby. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si
odpowiednio. 

ust 4.  Po ka dej z g ównych cech technicznych wynalazku, wymienionych w skrócie i 
zobrazowanych za pomoc  wskazanej figury rysunku, powinny by  umieszczone w nawiasie 
oznaczenia odsy aj ce do tej figury. 
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Ust 5. Urz d Patentowy mo e dokona  korekty skrótu w celu dostosowania go do wymaga
okre lonych w ust. 1-4 lub usuni cia oczywistych pomy ek i b dów gramatycznych, je eli nie jest to 
po czone z potrzeb  dokonania znacz cych zmian w tek cie skrótu. Do celów og oszenia o 
zg oszeniu wynalazku mo e by  równie  dokonana korekta tytu u wynalazku w zakresie okre lonym 
w § 6 ust. 1 pkt 1. 

4.5.5 Rysunki 

Zg oszenie wynalazku powinno tak e zawiera  rysunki je eli s  one niezb dne do lepszego 
zrozumienia jego istoty czy sposobu dzia ania. Rysunki powinny w sposób czytelny, w po czeniu z 
opisem i zastrze eniami patentowymi, odtwarza  przedmiot wynalazku w uj ciu schematycznym, bez 
tekstu, z wyj tkiem pojedynczych wyrazów, gdy s  one konieczne. Zg oszenie mo e zawiera  kilka 
arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu mo e znajdowa  si  wi cej ni  jedna figura, lecz wyra nie
oddzielona jedna od drugiej. . Rysunki powinny przedstawia  przedmiot wynalazku w tylu uj ciach, 
ile stosownie do jego z o ono ci jest potrzebne do zrozumienia wynalazku w po czeniu z opisem i 
zastrze eniami patentowymi. Poszczególne figury na rysunkach mog  obejmowa  przekroje i 
okre lone cz ci przedmiotu wynalazku. Je eli charakter wynalazku pozwala na jego zobrazowanie za 
pomoc  rysunków, a nie s  one niezb dne do zrozumienia wynalazku, to zg aszaj cy mo e w czy
rysunki do zg oszenia.

4.6 Inne informacje dotycz ce zg oszenia wynalazku

W zg oszeniu wynalazku terminologia i oznaczenia powinny by  jednolite i zgodne z obowi zuj cymi 
w tym zakresie przepisami oraz powszechnie przyj t  praktyk .

Opis, zastrze enia i rysunki powinny by  z o one w trzech egzemplarzach, skrót opisu w dwóch,
pozosta e cz ci zg oszenia - w jednym egzemplarzu. 

Opis oraz zastrze enie powinny by  podpisane przez zg aszaj cego lub jego pe nomocnika. 

4.7 Pierwsze stwo do uzyskania prawa wy cznego

Decyduj ce znaczenie dla uzyskania prawa wy cznego ma pierwsze stwo okre lane co do zasady 
jednak e z zastrze eniem art. 14 i 15 p.w.p. wed ug daty zg oszenia! wynalazku, wzoru u ytkowego w 
Urz dzie Patentowym (art. 13 ust. 1 p.w.p.). Podkre li  nale y, e  chodzi tutaj o dzie  rzeczywistego 
wp ywu zg oszenia do Urz du Patentowego. 

Poza ww. typowym przypadkiem pierwsze stwa wyst puj  jeszcze dwa szczególne rodzaje 
pierwsze stwa okre lane mianem uprzedniego pierwsze stwa t.j.

zgodnie z art. 14 p.w.p. wynikaj ce ze zg oszenia rozwi zania w zagranicznym urz dzie
patentowym,   

zgodnie z art. 15 p.w.p. wed ug daty wystawienia wynalazku, wzoru u ytkowego w Polsce lub 
za granic  na wystawie mi dzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. 
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Pierwsze stwo konwencyjne i z wystawy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 17 p.w.p.) 

Zgodnie z przepisem art. 35 p.w.p. je eli zg aszaj cy chce skorzysta  z uprzedniego pierwsze stwa, 
powinien w podaniu z o y  stosowne o wiadczenie oraz do czy  dowód potwierdzaj cy zg oszenie 
wynalazku we wskazanym pa stwie b d  wystawienie go na okre lonej wystawie. Dowód taki mo e
by  równie  z o ony w ci gu trzech miesi cy od daty zg oszenia. Pó niejsze z o enie takiego 
o wiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwsze stwa. 

5.  Rozpatrywanie zg oszenia wynalazku. 

5.1 Zg oszenie wynalazku

Zg oszenie  wynalazku w Urz dzie Patentowym poprzez z o enie wniosku o udzielenie patentu wraz z 
dokumentacj  patentow  rozpoczyna post powanie w przedmiocie uzyskania patentu. 

Po wp yni ciu zg oszenia wynalazku Urz d Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza dat
wp ywu oraz zawiadamia o tym zg aszaj cego (art. 41 ust 1 p.w.p.) 

Na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 p.w.p. O zg oszeniu wynalazku Urz d Patentowy dokonuje 
og oszenia, niezw ocznie po up ywie 18 miesi cy od daty pierwsze stwa do uzyskania patentu. 
Zg aszaj cy mo e w okresie dwunastu miesi cy od daty pierwsze stwa z o y  wniosek o dokonanie 
og oszenia w terminie wcze niejszym. 

Zgodnie z przepisem § 23. ust 1. Rozporz dzenia z 17.09.2001 r.  Urz d Patentowy dokonuje 
og oszenia o zg oszeniu wynalazku, zamieszczaj c w "Biuletynie Urz du Patentowego" nast puj ce 
dane:

 1) co najmniej jeden symbol mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

 2) numer zg oszenia wynalazku, 

 3) dat  zg oszenia wynalazku, 

 4) dat  i kraj uprzedniego pierwsze stwa oraz numer zg oszenia lub oznaczenie wystawy, 

 5) nazwisko i imi  lub nazw  zg aszaj cego, 

 6) miejsce zamieszkania lub siedzib  oraz kraj zg aszaj cego,

 7) nazwisko i imi  wynalazcy, 

 8) tytu  wynalazku, 

 9) skrót opisu, w razie potrzeby z figur  rysunku, 

10) liczb  zastrze e ,

11) daty wprowadzenia zmian zastrze e , je eli mia y miejsce. 
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Ust. 2. Dat  og oszenia o zg oszeniu wynalazku jest dzie , w którym dane okre lone w ust. 1 zosta y
opublikowane w "Biuletynie Urz du Patentowego". 

Ust. 3. W miejsce skrótu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, Urz d Patentowy mo e zamie ci
zastrze enie patentowe, je eli uzna, e wynalazek jest w nim lepiej przedstawiony. 

Zg oszenie podlega op acie w wysoko ci okre lonej w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 29 
sierpnia 2001 r. w sprawie op at zwi zanych z ochron  wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów 
przemys owych, znaków towarowych, oznacze  geograficznych i topografii uk adów scalonych. (Dz. 
U. Nr 90, poz. 1000 ze zm.) – stanowi cego za cznik do niniejszego opracowania.

Je eli Urz d Patentowy stwierdzi brak op aty za zg oszenie, wzywa zg aszaj cego do jej uiszczenia w 
terminie miesi ca. W tym samym terminie zg aszaj cy mo e z o y  wniosek o zwolnienie go z cz ci
op aty, natomiast w razie nieuiszczenia tej op aty i niez o enia wniosku o zwolnienie z op aty, 
zg oszenie uwa a si  za wycofane, a post powanie umarza si .

5.2 Badanie stanu techniki i zdolno ci patentowej

Patent przyznaje si  wynalazkowi, który posiada zdolno  patentow . Urz d Patentowy jest zatem 
zobowi zany do przeprowadzenia badania którego celem jest stwierdzenie czy dany wynalazek 
zgodnie z kompletn  dokumentacj  zg oszeniow  mo e by  wynalazkiem chronionym patentem. 

Wst pne badanie zdolno ci patentowej wynalazku dokonywane jest na podstawie za czonego do 
dokumentacji zg oszeniowej opisu wynalazku ujawniaj cego jego istot . Je eli z tego opisu wynika, 
e opis dotyczy wynalazku, a wst pne badanie zastrze e  patentowych umo liwi ocen  posiadania 

zdolno ci patentowej Urz d Patentowy sporz dza sprawozdanie o stanie techniki.

Przez stan techniki rozumie  nale y wszystkie wiadomo ci techniczne, które zosta y udost pnione do 
wiadomo ci powszechnej przed dat  zg oszenia wynalazku. 

Urz d Patentowy sporz dza dla ka dego zg oszenia wynalazku podlegaj cego og oszeniu
sprawozdanie o stanie techniki, obejmuj ce wykaz publikacji, które b d  brane pod uwag  przy ocenie 
zg oszonego wynalazku. Niezw ocznie po sporz dzeniu sprawozdania o stanie techniki Urz d
Patentowy przesy a je zg aszaj cemu. Podstaw  sporz dzenia sprawozdania jest dost pna w zbiorach 
Urz du Patentowego literatura patentowa w j zykach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz 
zg oszenia i udzielone patenty polskie, a tak e ka da inna, któr  ekspert móg by powo a . W 
przypadku analogów ekspert mo e wskaza  jedno ród o w j zyku, który jest mu najlepiej znany. 

Sprawozdanie o stanie techniki, zawiera: 

 1) symbol pozycji wed ug mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej, do której zosta
zaklasyfikowany przedmiot zg oszenia wynalazku, oraz zakres przedmiotowy poszukiwa
wed ug tej klasyfikacji, 

 2) dokumenty dost pne Urz dowi Patentowemu w chwili sporz dzania sprawozdania, które mog
by  brane pod uwag  przy ocenie spe nienia kryteriów udzielenia patentu na przedmiot 
zg oszenia, 
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 3) odniesienie dokumentów, o których mowa w pkt 2, do zastrze e  patentowych, których one 
dotycz , ze wskazaniem, je eli jest to niezb dne, odpowiednich cz ci powo anych dokumentów, 

 4) oznaczenie powo anych dokumentów z wykorzystaniem w szczególno ci nast puj cych symboli: 

a) X - dla dokumentu podwa aj cego nowo  wynalazku, 

b) Y - dla dokumentu podwa aj cego poziom wynalazczy wynalazku, 

c) A - dla dokumentu stanowi cego znany stan techniki, ale niepodwa aj cego nowo ci i 
poziomu wynalazczego wynalazku, 

d) E - dla dokumentu podwa aj cego nowo  wynalazku, ale opublikowanego po dacie 
zg oszenia rozwi zania. 

Sprawozdanie o stanie techniki opatruje si  piecz ci  i podpisem osoby, która je sporz dzi a. 

Po og oszeniu o zg oszeniu, sprawozdanie o stanie techniki  mo e by  udost pniane osobom trzecim. 
Sprawozdanie jest udost pniane w bibliotece Urz du Patentowego, na uzasadniony wniosek osoby 
zainteresowanej, w dniach i godzinach pracy Urz du Patentowego. Prezes Urz du Patentowego mo e
zarz dzi  publikacj  sprawozda  ze stanu techniki, które zosta y ju  udost pnione po og oszeniu o 
zg oszeniu.

Po dokonaniu ww. czynno ci Urz d Patentowy dokonuje merytorycznego badania zdolno ci
patentowej wynalazku na tle ustalonego stanu techniki. 

Przeprowadzaj c badania, wykorzystuje si  w szczególno ci wszystkie materia y ujawnione w 
sprawozdaniu o stanie techniki, a tak e ka dy inny materia , który ma zwi zek z wynalazkiem. 

W pierwszej kolejno ci badana jest nowo  wynalazku, nast pnie poziom wynalazczy i dalej wymóg 
przemys owej stosowalno ci.

Je eli Urz d Patentowy stwierdzi, e wynalazek nie spe nia ustawowych warunków wymaganych do 
uzyskania patentu, wydaje decyzj  o odmowie jego udzielenia. (art. 49 ust 1 p.w.p.) Przed wydaniem 
decyzji, o której mowa w ust. 1, Urz d Patentowy wyznacza zg aszaj cemu termin do zaj cia 
stanowiska co do zebranych dowodów i materia ów mog cych wiadczy  o istnieniu przeszkód do 
uzyskania patentu. Dowody i materia y mog  wykracza  poza wykaz obj ty sprawozdaniem o stanie 
techniki, (art. 49 ust. 2 p.w.p.). 

Przeprowadzaj c badania, Urz d Patentowy: 

 1) nie uznaje przedmiotu zg oszenia za wynalazek, w szczególno ci je eli stwierdzi, e nie dotyczy 
on adnego wytworu materialnego nadaj cego si  do wykorzystania, okre lonego za pomoc  cech 
technicznych odnosz cych si  do jego budowy lub sk adu ani okre lonego sposobu technicznego 
oddzia ywania na materi , b d  nowego zastosowania substancji stanowi cej cz  stanu techniki, 

 2) nie uznaje przedmiotu zg oszenia za nowy wynalazek, je eli mo e wskaza  dowody, w wietle 
których wszystkie cechy rozwi zania b d  wariantu rozwi zania uj tego w zg oszeniu,
uwzgl dnione cznie, obejmuj  stan techniki i nie charakteryzuj  si  uzyskaniem 
nieoczekiwanego skutku, 
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 3) uznaje zg oszony wynalazek odpowiadaj cy kryteriom nowo ci za rozwi zanie nieposiadaj ce 
poziomu wynalazczego, je eli mo e wskaza  dowody okre laj ce stan techniki w zakresie 
uzasadniaj cym stwierdzenie, e realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpo rednio z 
tego stanu, przy uwzgl dnieniu przeci tnej wiedzy w a ciwej dla znawcy danej dziedziny 
techniki, 

 4) nie uznaje przedmiotu zg oszenia za rozwi zanie nadaj ce si  do przemys owego stosowania, w 
szczególno ci je eli stwierdzi niemo liwo  jego wykorzystania do uzyskania wytworu b d
zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym. 

Urz d Patentowy wydaje decyzj , o odmowie udzielenia patentu, tak e je eli stwierdzi, e: 

 1) zg oszony wynalazek jest wy czony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ustawy, 

 2) wynalazek nie zosta  przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniaj cy wszystkie istotne dane 
potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrze eniach patentowych zg aszaj cy nie okre li
zakresu danej ochrony przez wskazanie cho by jednej cechy technicznej odnosz cej si  do 
przedmiotu zg oszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy, 

 3) ubiegaj cy si  o patent nie jest uprawniony do patentu. 

5.3 Decyzja o udzieleniu patentu

Urz d Patentowy wydaje decyzj  o udzieleniu patentu, je eli zosta y spe nione ustawowe warunki do 
jego uzyskania. Decyzja o udzieleniu patentu b d  o odmowie jego udzielenia jest decyzj
administracyjn  wydawan  w trybie przepisów kodeksu post powania administracyjnego i p.w.p. 

Udzielenie patentu nast puje pod warunkiem uiszczenia op aty za pierwszy okres ochrony. W razie 
nieuiszczenia op aty w wyznaczonym terminie, Urz d Patentowy stwierdza wyga ni cie decyzji o 
udzieleniu patentu. (art. 52 ust. 2 p.w.p.) 

Udzielone patenty podlegaj  wpisowi do rejestru patentowego. (art. 53 p.w.p.) 

Udzielenie patentu stwierdza si  przez wydanie dokumentu patentowego. Cz ci  sk adow
dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmuj cy opis wynalazku, zastrze enia patentowe i 
rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urz d Patentowy. (art. 54 ust 1 i 2 p.w.p.) 

W og oszeniu w "Wiadomo ciach Urz du Patentowego" o udzieleniu patentu podaje si  w 
szczególno ci:

 1) numer patentu, 

 2) dat  i numer zg oszenia, 

 3) dat  og oszenia o zg oszeniu,

 4) symbol mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

 5) tytu  wynalazku, 

 6) nazwisko i imi  lub nazw  uprawnionego, 
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 7) nazwisko i imi  twórcy wynalazku. 

Dokument patentowy, oprócz elementów wymienionych w art. 54 p.w.p., sk ada si  z za wiadczenia o 
udzieleniu patentu wskazuj cego uprawnionego, numer patentu i tytu  wynalazku. 

Dokument patentowy opatruje piecz ci  i podpisuje osoba upowa niona do tego na pi mie przez 
Prezesa Urz du Patentowego. 

6. Patent

6.1 Patent

Zgodnie z przepisem art. 63 ust 1. p.w.p. przez uzyskanie patentu nabywa si  prawo wy cznego
korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. Art. 64 i 65 p.w.p. rozszerzaj  w stosunku do ww. zasady zakres ochrony patentowej.

Zgodnie z przepisem art. 66 ust. 1 p.w.p. uprawniony z patentu mo e zakaza  osobie trzeciej, 
niemaj cej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegaj cy na: 

1) wytwarzaniu, u ywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych 
celów produktu b d cego przedmiotem wynalazku lub 

2) stosowaniu sposobu b d cego przedmiotem wynalazku, jak te  u ywaniu, oferowaniu, 
wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych 
bezpo rednio takim sposobem. 

Przedmiotowy zakres prawa z patentu wyznacza art. 63 ust. 2 p.w.p. stanowi c, e zakres 
przedmiotowy patentu okre laj  zastrze enia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis 
wynalazku i rysunki mog  s u y  do wyk adni zastrze e  patentowych.  

Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem 
niewa no ci, zachowania formy pisemnej. Przeniesienie patentu staje si  skuteczne wobec osób 
trzecich z chwil  wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego. Ustanowienie zastawu 
rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwil  wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w 
rejestrze patentowym. (art. 64 ust 1 - 4 p.w.p.). 

Zgodnie z przepisem art. 63 ust 3. p.w.p. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania 
zg oszenia wynalazku w Urz dzie Patentowym. 

Korzy ci z patentu w praktyce to m.in. monopol na wykorzystywanie wynalazku poprzez produkcj  i 
sprzeda  opatentowanej rzeczy, mo liwo  obrotu patentem oraz mo liwo  udzielenia licencji. 

6.2 Licencje 

Prawo w asno ci przemys owej reguluje umow  licencyjn  jako odr bn , uregulowan  poza 
kodeksem cywilnym umow  nazwan . Istot  licencji, odró niaj c  j  od umów o przeniesienie prawa, 
jest to, e nie zmienia si  podmiot uprawniony z patentu. Umowa licencyjna zosta a unormowana w 
dwóch przepisach p.w.p. 
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Art. 66 ust. 2 p.w.p. to definicja ustawowa umowy licencyjnej. Przepis ten stanowi, e uprawniony z 
patentu mo e w drodze umowy udzieli  innej osobie upowa nienia (licencji) do korzystania z jego 
wynalazku (umowa licencyjna). 

Art. 76 ust. 2 p.w.p. rozró nia dwa rodzaje licencji stanowi c, e W umowie licencyjnej mo na
ograniczy  korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona). Je eli w umowie licencyjnej nie 
ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w 
takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pe na).

Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem niewa no ci, zachowania formy pisemnej (art. 76 ust. 1) 

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z 
licencji wy cznej wpisanej do rejestru mo e na równi z uprawnionym z patentu dochodzi  roszcze  z 
powodu naruszenia patentu, chyba e umowa licencyjna stanowi inaczej (art. 76 ust. 6) 

7. Dochodzenie roszcze  z powodu naruszenia patentu. 

Art. 283 p.w.p. stanowi, e Sprawy dotycz ce roszcze  cywilnoprawnych z zakresu ochrony w asno ci 
przemys owej, nienale ce do kompetencji innych organów, rozstrzygane s , z zastrze eniem art. 257, 
w trybie post powania cywilnego na zasadach ogólnych. 

W trybie post powania cywilnego, na zasadach ogólnych, rozpatrywane s  w szczególno ci sprawy o: 

1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego; 

2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 

3) wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego; 

4) wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru u ytkowego lub topografii dla celów 
pa stwowych; 

5) odszkodowanie za przej cie na Skarb Pa stwa prawa do patentu lub prawa ochronnego 
odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzór u ytkowy tajny; 

6) naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 

7) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru u ytkowego albo wzoru przemys owego w 
przypadkach okre lonych w art. 71 i 75; 

8) stwierdzenie prawa u ywania w ramach lokalnej dzia alno ci oznaczenia zarejestrowanego jako 
znak towarowy na rzecz innej osoby; 

9) stwierdzenie prawa u ywania oznaczenia geograficznego; 

10) stwierdzenie utraty prawa u ywania oznaczenia geograficznego; 

11) przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór u ytkowy albo prawa z rejestracji wzoru 
przemys owego lub topografii, uzyskanego przez osob  nieuprawnion ;
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12) przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku okre lonym w art. 161. 

Uprawniony z patentu, którego patent zosta  naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, mo e
da  od naruszaj cego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy ci,

a w razie zawinionego naruszenia równie  naprawienia wyrz dzonej szkody: 

1) na zasadach ogólnych albo 

2) poprzez zap at  sumy pieni nej w wysoko ci odpowiadaj cej op acie licencyjnej albo innego 
stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia by yby nale ne tytu em udzielenia 
przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku. 

Roszcze  z tytu u naruszenia patentu mo na dochodzi  po uzyskaniu patentu jednak e nale y
pami ta , e roszczenia z tytu u naruszenia patentu ulegaj  przedawnieniu z up ywem trzech lat, a 
bieg przedawnienia rozpoczyna si  od dnia, w którym uprawniony dowiedzia  si  o naruszeniu swego 
prawa i o osobie, która naruszy a patent, oddzielnie co do ka dego naruszenia. Jednak e w ka dym 
przypadku roszczenie przedawnia si  z up ywem pi ciu lat od dnia, w którym nast pi o naruszenie 
patentu. Roszcze  z tytu u naruszenia patentu mo na dochodzi  po uzyskaniu patentu. 

8. Wzory u ytkowe. 

8.1 Poj cie wzoru u ytkowego

Zgodnie z przepisem art. 94 ust 1 p.w.p. wzorem u ytkowym jest nowe i u yteczne rozwi zanie o 
charakterze technicznym, dotycz ce kszta tu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwa ej postaci. 

Wzór u ytkowy uwa a si  za rozwi zanie u yteczne, je eli pozwala ono na osi gni cie celu maj cego
praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. 

Wzór u ytkowy okre lany jest mianem „ma ego wynalazku” gdy , jest tak e nowym rozwi zaniem 
technicznym, ale nie musi posiada  poziomu wynalazczo ci t.j. mo e wynika , ze stanu techniki, gdy
mo e stanowi  jedynie ulepszenie rozwi zania powszechnie ju  funkcjonuj cego.

Wzór u ytkowy musi by  u yteczny co oznacza, e musi mie  znaczenie praktyczne w yciu 
codziennym oraz musi dotyczy  jedynie przedmiotu o trwa ej postaci. 

8.2 Prawo ochronne na wzór u ytkowy

Na wzór u ytkowy mo e by  udzielone prawo ochronne. 

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si  prawo wy cznego korzystania ze wzoru u ytkowego 
w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesi  lat od daty dokonania zg oszenia wzoru u ytkowego 
w Urz dzie Patentowym. 

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego okre laj  zastrze enia ochronne zawarte w opisie ochronnym 
wzoru u ytkowego. 
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Udzielone prawa ochronne na wzory u ytkowe podlegaj  wpisowi do rejestru wzorów u ytkowych. 

Udzielenie prawa ochronnego na wzór u ytkowy stwierdza si  przez wydanie wiadectwa 
ochronnego. Cz ci  sk adow wiadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru u ytkowego 
obejmuj cy opis tego wzoru, zastrze enia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru u ytkowego jest 
udost pniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urz d Patentowy. 

Wzory u ytkowe chronione s  w znacznie mniejszej ilo ci pa stw, ani eli wynalazki.  

9. Ochrona wynalazku poza granicami Polski. 

Zasada terytorialno ci ochrony w asno ci przemys owej skutkuje tym, e wynalazek opatentowany w 
Polsce nie podlega ochronie na obszarze innych pa stw. Ochrona patentowa b dzie ograniczona 
wy cznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak wi c poza granicami Polski, ka dy mo e
swobodnie korzysta  z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy. Wynalazca, który skorzysta  z 
krajowej procedury zg oszeniowej (t.j. zg oszenia wynalazku w trybie przepisów polskiego prawa 
w asno ci przemys owej) mo e skorzysta  z regionalnej – europejskiej procedury zg oszeniowej lub 
procedury mi dzynarodowej. Podstaw  mi dzynarodowej ochrony w asno ci przemys owej s
umowy, konwencje i uk ady mi dzynarodowe.   

Podkre li  nale y, e  wybór jednej z procedur (tak e krajowej) nie wy cza mo liwo ci korzystania z 
innej, tak wi c wynalazca mo e: 

a) Dokonywa  odr bnych zg osze  w urz dach patentowych poszczególnych krajów uzyskuj c
ochron  na terytorium kraju w urz dzie patentowym, którego dokona  zg oszenia.

b) Dokona  zg oszenia w jednym z regionalnych urz dów patentowych co pozwala uzyska
ochron  we wszystkich pa stwach nale cych do danego regionalnego porozumienia. 
Konwencja Monachijska o Patencie Europejskim (EPC) umo liwia otrzymanie patentu 
europejskiego czyli opatentowanie wynalazku w ka dym spo ród 36 krajów europejskich.  
Uk ad Waszyngto ski o Wspó pracy Patentowej (PCT) umo liwia opatentowanie wynalazku 
we wszystkich pa stwach spo ród 141 pa stw – stron uk adu PCT.   

9.1 Procedura regionalna - europejska

Wybór procedury europejskiej umo liwia uzyskanie ochrony patentowej w krajach cz onkach 
Europejskiej Organizacji Patentowej, bez konieczno ci prowadzenia wielu odr bnych procedur 
krajowych. Post powanie patentowe prowadzone jest w trybie przepisów Konwencji z dnia 05 
pa dziernika 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.) 
zwanej  Konwencj  Monachijsk  o Patencie Europejskim (EPC). Rzeczpospolita Polska jest stron
Konwencji o patencie europejskim. 

Europejski Urz d Patentowy udziela patentu europejskiego, który udzielany jest na podstawie jednego 
zg oszenia, w którym mo na wybra  do ochrony ponad 30 krajów europejskich.  

Europejskiego zg oszenia patentowego mo e dokona  ka da osoba bez wzgl du na narodowo ,
miejsce zamieszkania czy siedzib  b d  w Europejskim Urz dzie Patentowym w Monachium, b d
urz dzie patentowym kraju który jest stron  Konwencji Monachijskiej o Patencie Europejskim (EPC). 
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Polska jest cz onkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) od dnia 01 marca 2004 r. tak wi c
wynalazca mo e dokona  europejskiego zg oszenia patentowego w Urz dzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Europejskie zg oszenie patentowe musi by  dokonane z jednym z trzech j zyków stosowanych w 
post powaniu przez Europejskim Urz dem Patentowym to jest: angielskim, niemieckim lub 
francuskim. Polski wynalazca mo e dokona  europejskiego zg oszenia patentowego w j zyku 
polskim, jednak e w terminie dwóch miesi cy od daty zg oszenia musi z o y  t umaczenie swojego 
zg oszenia na j zyk urz dowy Europejskiego Urz du Patentowego, który b dzie oficjalnym j zykiem 
post powania patentowego. 

Europejskie zg oszenie patentowe powinno zawiera :

a) Podanie o udzielenie patentu europejskiego, 

b) Opis wynalazku, 

c) Jedno lub wi cej zastrze e ,

d) Rysunki powo ywane w opisie lub zastrze eniach 

e) Skrót opisu. 

oraz spe nia  wymogi ustalone w Regulaminie wykonawczym. 

Podanie o udzielenie patentu europejskiego musi by  z o one na formularzu opracowanym przez 
Europejski Urz d Patentowy, dost pne na stronie internetowej: www.epo.org 

Szczegó owe wymogi formalne europejskiego zg oszenia patentowego  w szczególno ci dotycz ce 
redagowania opisu, zastrze e  patentowych skrótu oraz rysunku zawarte s  w „Regulaminie 
Wykonawczym do Konwencji o Patencie Europejskim”. 

Procedura udzielania patentów europejskich przebiega etapowo. Polega na rozdzieleniu etapu 
poszukiwania i etapu badania merytorycznego. Je li Europejski Urz d Patentowy uzna, e zg oszenie i 
wynalazek, którego ono dotyczy spe nia wymogi Konwencji Monachijskiej podejmuje decyzj  o 
udzieleniu patentu europejskiego. 

Post powanie przez Europejskim Urz dem Patentowym oraz udzielenie patentu podlegaj  op acie. 

Udzielenie patentu europejskiego wywo uje skutki prawne z dniem ukazania si  informacji o jego 
udzieleniu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jednak e podkre lenia wymaga fakt, e patent 
europejski udzielony przez Europejski Urz d Patentowy nie staje si  automatycznie skuteczny na 
terytorium Polski, gdy  jego skuteczno  musi zosta  potwierdzona przez Urz d Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej w drodze procedury walidacyjnej, szczegó owo uregulowanej ustaw  z dnia 
14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zg osze  patentowych oraz skutkach patentu 
europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 598 ze zm.). Pami ta  nale y, 
e zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ww. ustawy w celu uzyskania ochrony wynalazku na terytorium 

Polski, uprawniony z patentu europejskiego jest obowi zany z o y  w Urz dzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej t umaczenie patentu europejskiego na j zyk polski w terminie trzech 
miesi cy od daty opublikowania przez Europejski Urz d patentowy informacji o jego udzieleniu. 
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Pami ta  nale y równie , e termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, e w razie jego 
uchybienia, wynalazek nie b dzie skutecznie chroniony w Polsce.  

Po z o eniu t umaczenia patentu europejskiego, je li Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nie 
stwierdzi braków formalnych, patent europejski zostaje opublikowany w „Wiadomo ciach Urz du
Patentowego” i ochrona wynalazku patentem europejskim obejmuje równie  terytorium Polski. 

9.2 Procedura mi dzynarodowa 

Uk ad o wspó pracy patentowej (PCT) sporz dzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. 
umo liwia opatentowanie wynalazku we wskazanych pa stwach spo ród 141 pa stw stron uk adu 
PCT poprzez jedno mi dzynarodowe zg oszenie do Biura Mi dzynarodowej wiatowej Organizacji 
W asno ci Intelektualnej (WIPO).   Polska przyst pi a do Uk adu PCT z dniem 25 grudnia 1990 r. 

Pami ta  nale y, e to jedno zg oszenie i jego data jest honorowane w ka dym z pa stw stron uk adu

PCT, ale procedury badania wynalazku s  prowadzone oddzielnie i niezale nie przez krajowe urz dy 

patentowe i mo e si  zdarzy , e w jednym kraju wynalazek zostanie opatentowany a w innym nie. 

Zg oszenie wynalazku w trybie procedury mi dzynarodowej mo e dokona  w urz dzie krajowym 

(Urz dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej) umawiaj cego si  pa stwa osoba zamieszkuj ca lub 

maj ca siedzib  w tym pa stwie. Mo e tego dokona  równie  w Europejskim Urz dzie Patentowym 

lub bezpo rednio w Biurze Mi dzynarodowym wiatowej Organizacji W asno ci Intelektualnej 

WIPO.

Zg oszenie mi dzynarodowe, sk adane w polskim Urz dzie Patentowym jako urz dzie przyjmuj cym, 

musi by  sporz dzone w jednym z trzech j zyków:  angielskim, niemieckim lub francuskim.  

Podanie zg oszenia mi dzynarodowego powinno by  z o one na formularzu opracowanym przez 

Biuro Mi dzynarodowe wiatowej Organizacji W asno ci Intelektualnej (WIPO), dost pne na stronie 

internetowej: www.wipo.int

Etapy procedury mi dzynarodowej nie ró ni  si  od etapów procedury europejskiej. Zg aszany

wynalazek musi spe nia  przes anki zdolno ci patentowej (nowo ci, poziomu wynalazczego i 

przemys owej stosowalno ci). Pocz tkowo jedno post powanie jest rozdzielane i prowadzone 

odr bnie w ka dym z pa stw przez krajowe urz dy patentowe i decyzje dotycz ce ochrony patentowej 

podejmowane s  przez krajowe urz dy patentowe. 

Za dokonanie mi dzynarodowego zg oszenia patentowego pobierane s  odp aty i je eli zg aszaj cy ma 

siedzib  w Polsce, wszystkie op aty s  wnoszone w przeliczeniu na z otówki za po rednictwem 

polskiego Urz du Patentowego. 
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ROZPORZ DZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2001 r. 

w sprawie op at zwi zanych z ochron  wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów 
przemys owych, znaków towarowych, oznacze  geograficznych i topografii uk adów scalonych.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 90 poz. 1000 ze zm.) 

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w asno ci przemys owej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarz dza si , co nast puje:

§ 1. Rozporz dzenie okre la szczegó owe zasady ustalania, uiszczania oraz wysoko  op at
jednorazowych oraz op at okresowych pobieranych w zwi zku z ochron  wynalazków, wzorów 
u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych, oznacze  geograficznych i topografii 
uk adów scalonych. 

§ 2. 1. Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o ustawie, rozumie si  przez to ustaw  z dnia 30 
czerwca 2000 r. - Prawo w asno ci przemys owej.

2. Powo ane w rozporz dzeniu artyku y bez bli szego okre lenia oznaczaj  artyku y ustawy. 

§ 3. Op aty pobierane w zwi zku z ochron  wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów 
przemys owych, znaków towarowych, oznacze  geograficznych i topografii uk adów scalonych ustala 
si  z uwzgl dnieniem: 

 1) poszczególnych przedmiotów w asno ci przemys owej,

 2) podzia u na op aty jednorazowe i okresowe, 

 3) kosztów ponoszonych przez Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Urz dem 
Patentowym", w zwi zku z post powaniem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego, 

 4) wska nika inflacji. 

§ 4. 1. Wysoko  op at zwi zanych z ochron  wynalazków i wzorów u ytkowych okre la
za cznik nr 1 do rozporz dzenia.

2. Wysoko  op at zwi zanych z ochron  wzorów przemys owych okre la za cznik nr 2 do 
rozporz dzenia.

3. Wysoko  op at zwi zanych z ochron  znaków towarowych okre la za cznik nr 3 do 
rozporz dzenia.

4. Wysoko  op at zwi zanych z ochron  oznacze  geograficznych okre la za cznik nr 4 do 
rozporz dzenia.

5. Wysoko  op at zwi zanych z ochron  topografii uk adów scalonych okre la za cznik nr 5 do 
rozporz dzenia.
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§ 5. 1. Op aty, o których mowa w § 4, z zastrze eniem ust. 3, uiszcza si  na rachunek Urz du
Patentowego gotówk , przelewem lub przekazem pocztowym. 

2. Op aty nale ne z ró nych tytu ów uiszcza si  oddzielnie. 

3. Op aty od wniosku o z o enie skargi do Naczelnego S du Administracyjnego lub rewizji 
nadzwyczajnej do S du Najwy szego, skierowanego do innego organu ni  Urz d Patentowy, 
uprawnionego do z o enia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, uiszcza si  na rachunek tego organu. 

§ 6. Op ata od wniesionego sprzeciwu podlega zwrotowi w przypadku uchylenia decyzji bez 
przekazania sprawy do rozstrzygni cia w post powaniu spornym. 

§ 7. 1. Op ata od wniosku o z o enie przez Prezesa Urz du Patentowego skargi do Naczelnego 
S du Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do S du Najwy szego podlega zwrotowi w 
przypadku z o enia skargi lub rewizji. 

2. W przypadku wniosku o z o enie skargi do Naczelnego S du Administracyjnego lub rewizji 
nadzwyczajnej do S du Najwy szego, skierowanego do innego organu uprawnionego do z o enia
skargi lub rewizji nadzwyczajnej, przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio. 

§ 8. 1. Przepisy rozporz dzenia stosuje si  do: 

 1) op at jednorazowych pobieranych od zg osze , wniosków i innych czynno ci dokonywanych po 
dniu wej cia w ycie rozporz dzenia, chyba e op ata zosta a uiszczona przed dniem jego wej cia
w ycie, 

 2) op at okresowych, których termin p atno ci przypada po dniu wej cia w ycie rozporz dzenia, 
chyba e op ata zosta a uiszczona przed dniem jego wej cia w ycie, na podstawie przepisów 
dotychczasowych, albo jej wysoko  zosta a okre lona w decyzji o udzieleniu prawa wy cznego,
wydanej przed dniem wej cia w ycie rozporz dzenia. 

2. Je eli op ata okresowa za ochron  wynalazku, uiszczona przed dniem wej cia w ycie 
rozporz dzenia na podstawie przepisów dotychczasowych, obejmuje op at  za cz  kolejnego okresu 
ochrony przewidzianego w rozporz dzeniu, to op at  uzupe niaj c  za ten kolejny okres ochrony 
nale y ui ci  w wysoko ci 50% op aty okre lonej w rozporz dzeniu za ten okres, w terminie 
przewidzianym dla uiszczenia op aty za dany rok ochrony wed ug dotychczasowych przepisów. 

3. W przypadku wynalazków, na które patent zosta  udzielony wed ug dotychczasowych 
przepisów na lat 15, op aty nale ne za 15 rok ochrony takiego wynalazku uiszcza si  w wysoko ci
50% op aty przewidzianej w rozporz dzeniu dla szóstego okresu ochrony. 

§ 9. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.
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ZA CZNIKI

ZA CZNIK Nr 1

TABELA OP AT ZWI ZANYCH Z OCHRON  WYNALAZKÓW I WZORÓW 
U YTKOWYCH

Lp. Wyszczególnienie Wysoko  op at w z

I Op aty jednorazowe

1  Za zg oszenie wynalazku lub wzoru u ytkowego  550,00*)

 - za ka d  stron  ponad 20 stron opisu, zastrze e  i rysunków  25,00

 Od o wiadczenia o korzystaniu z pierwsze stwa - za ka de pierwsze stwo  100,00

2  Za zg oszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru u ytkowego  500,00*)

 - za ka d  stron  ponad 20 stron opisu, zastrze e  i rysunków  25,00

 Od o wiadczenia o korzystaniu z pierwsze stwa - za ka de pierwsze stwo  100,00

3  Za przekazanie (od zg oszenia PCT**))   300,00*)

4  Op ata krajowa (od zg oszenia PCT**))

 - gdy badania wst pnego nie przeprowadzono  550,00*)

 - gdy badanie wst pne przeprowadzono  350,00*)

 - za ka d  dodatkow  stron  powy ej 20 stron t umaczenia opisu, zastrze e  i 
rysunków 

 25,00
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 - od o wiadczenia o korzystaniu z pierwsze stwa, za ka de pierwsze stwo 100,00

5 Za przekazanie europejskiego zg oszenia patentowego lub europejskiego zg oszenia patentowego w 
ramach PCT 

300,00

6 Od wniosku o dokonanie og oszenia w terminie wcze niejszym 60,00

7 Od wniosku o odroczenie op aty 60,00

8 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzgl dnienie uchybienia terminu z powodu 
nadzwyczajnych okoliczno ci 

80,00

9 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zg oszony wynalaze 100,00

10 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 550,00

11 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: 

- w zwi zku z wydanym postanowieniem ***) 50,00

- w zwi zku z wydan  decyzj 100,00

12 Za publikacj  informacji: 

- o udzielonym patencie i druk opisu patentowego 90,00

- o sprostowaniu i druk sprostowanego opisu patentowego 90,00

- o udzielonym dodatkowym prawie ochronny 90,00

W przypadku gdy obj to  opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 
stron - od ka dej nast pnej strony 

10,00

13 Za publikacj  informacji o z o eniu t umaczenia zastrze e  patentowych europejskiego zg oszenia
patentowego 

90,00

14 Za publikacj  informacji: 

- o z o eniu t umaczenia patentu europejskiego 90,00

- o z o eniu poprawionego lub zmienionego t umaczenia patentu europejskiego 90,00

- o udost pnieniu t umaczenia patentu europejskiego do wiadomo ci publicznej 90,00

W przypadku gdy obj to  t umaczenia lub poprawionego t umaczenia patentu europejskiego 
przekracza 10 stron - od ka dej nast pnej strony t umaczenia 

10,00

15 Za publikacj  o udzielonym prawie ochronnym na wzór u ytkowy 70,00
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16 Od o wiadczenia o gotowo ci udzielenia licencji (licencja otwarta)  100,00

17 Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub wiadectwa ochronnego: 

- do 20 stron 100,00

- powy ej 20 stron 200,00

18 Za wyci g z rejestru: 

- zawieraj cy aktualny stan prawny 60,00

- uzupe niony o dane zmienione i wykre lone 100,00

19 Za sporz dzenie dowodu dokonania zg oszenia wynalazku (dowód pierwsze stwa): 

- do 20 stron 60,00

- powy ej 20 stron 125,00

20 Za sporz dzenie dowodu dokonania zg oszenia wzoru u ytkowego (dowód pierwsze stwa):

- do 20 stron 60,00

- powy ej 20 stron 125,00

21 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od ka dej zmiany 70,00

22 Od wniesionego sprzeciwu 1.000,00

23 Od wniosku o wydanie decyzji w post powaniu spornym 1.000,00
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24 Od wniosku o wniesienie skargi do s du administracyjnego 1.000,00

25 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za ka dy
dodatkowy adres 

200,00

II Op aty okresowe

1 Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmuj cy 1., 2. i 3. rok ochrony 480,00

2 Za 4. rok ochrony wynalazku 250,00

3 Za 5. rok ochrony wynalazku 300,00

4 Za 6. rok ochrony wynalazku 350,00

5 Za 7. rok ochrony wynalazku 400,00

6 Za 8. rok ochrony wynalazku 450,00

7 Za 9. rok ochrony wynalazku 550,00

8 Za 10. rok ochrony wynalazku 650,00

9 Za 11. rok ochrony wynalazku 750,00

10 Za 12. rok ochrony wynalazku 800,00

11 Za 13. rok ochrony wynalazku 900,00

12 Za 14. rok ochrony wynalazku 950,00

13 Za 15. rok ochrony wynalazku 1.050,00
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14 Za 16. rok ochrony wynalazku 1.150,00

15 Za 17. rok ochrony wynalazku 1.250,00

16 Za 18. rok ochrony wynalazku 1.350,00

17 Za 19. rok ochrony wynalazku 1.450,00

18 Za 20. rok ochrony wynalazku 1.550,00

19 Za ochron  wynalazku stanowi cego przedmiot patentu dodatkowego 1.500,00

20 Za ka dy rozpocz ty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego 6.000,00

21 Za pierwszy okres ochrony wzoru u ytkowego obejmuj cy 1., 2. i 3. rok ochrony 250,00

22 Za drugi okres ochrony wzoru u ytkowego obejmuj cy 4. i 5. rok ochrony 300,00

23 Za trzeci okres ochrony wzoru u ytkowego obejmuj cy 6., 7. i 8. rok ochrony 900,00

24 Za czwarty okres ochrony wzoru u ytkowego obejmuj cy 9. i 10. rok ochrony 1.100,00

*) W przypadku uj cia w zg oszeniu wi cej ni  dwóch wynalazków op ata podlega zwi kszeniu 
o 50 %. 

**) PCT - Uk ad o wspó pracy patentowej. 

***) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op aty. 
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ROZPORZ DZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 wrze nia 2001 r. 

w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg osze  wynalazków i wzorów u ytkowych.

(Dz. U. z dnia 21 wrze nia 2001 r. Dz. U. nr 102 poz.1119 ze zm. ) 

Na podstawie art. 93 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w asno ci 
przemys owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarz dza si , co nast puje:

Rozdzia  1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporz dzenie okre la:

 1) szczegó owe wymogi odno nie do zg oszenia wynalazku i wzoru u ytkowego, 

 2) szczegó owy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zg osze  w Urz dzie Patentowym, 

 3) sposób i form  og oszenia o zg oszeniu wynalazku i wzoru u ytkowego oraz zakres, w jakim 
Urz d Patentowy mo e dokonywa  poprawek w skrócie opisu, 

 4) form  sporz dzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udost pniania go 
osobom trzecim. 

§ 2. Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o: 

 1) ustawie - rozumie si  przez to ustaw  z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w asno ci przemys owej,
a powo ane artyku y bez bli szego okre lenia oznaczaj  artyku y tej ustawy, 

 2) Urz dzie Patentowym - rozumie si  przez to Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 

 3) zg aszaj cym - rozumie si  przez to osob , która w imieniu w asnym dokona a zg oszenia 
wynalazku albo wzoru u ytkowego w Urz dzie Patentowym, 

 4) zg oszeniu krajowym - rozumie si  przez to zg oszenie wynalazku lub wzoru u ytkowego 
wniesione do Urz du Patentowego na podstawie ustawy, 

 5) zg oszeniu dodatkowym - rozumie si  przez to zg oszenie wynalazku, zawieraj ce wniosek o 
udzielenie patentu dodatkowego, 

 6) mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej - rozumie si  przez to klasyfikacj  wed ug aktualnej 
edycji, ustanowionej na podstawie Porozumienia strasburskiego z dnia 24 marca 1971 r. w 
sprawie mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej (Wiadomo ci Urz du Patentowego z 1997 r. 
Nr 5), 

 7) uk adzie - rozumie si  przez to Uk ad o wspó pracy patentowej, sporz dzony w Waszyngtonie 
dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 i z 1994 r. Nr 73, poz. 330), 
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 8) regulaminie - rozumie si  przez to regulamin do uk adu (Wiadomo ci Urz du Patentowego z 
1993 r. Nr 8), 

 9) zg oszeniu mi dzynarodowym - rozumie si  przez to zg oszenie wynalazku lub wzoru 
u ytkowego, dokonane na podstawie uk adu,

10) urz dzie przyjmuj cym - rozumie si  przez to Urz d Patentowy, dzia aj cy jako organ, do którego 
s  wnoszone zg oszenia mi dzynarodowe na podstawie uk adu, 

11) urz dzie wyznaczonym - rozumie si  przez to Urz d Patentowy, dzia aj cy jako organ pa stwa 
wyznaczony przez zg aszaj cego, zgodnie z rozdzia em I uk adu,

12) urz dzie wybranym - rozumie si  przez to Urz d Patentowy, dzia aj cy jako organ pa stwa 
wybrany przez zg aszaj cego, zgodnie z rozdzia em II uk adu, 

13) Biurze Mi dzynarodowym - rozumie si  przez to Mi dzynarodowe Biuro wiatowej Organizacji 
W asno ci Intelektualnej, 

14) Mi dzynarodowym Organie Poszukiwa  - rozumie si  przez to organ, o którym mowa w art. 16 
uk adu, 

15) op acie za przekazanie - rozumie si  przez to op at  pobieran  od zg oszenia mi dzynarodowego 
przez urz d przyjmuj cy, 

16) op acie krajowej - rozumie si  przez to op at  pobieran  od zg oszenia mi dzynarodowego przez 
urz d wyznaczony lub urz d wybrany. 

§ 3. Przepisy rozporz dzenia dotycz ce zg osze  krajowych stosuje si  odpowiednio do zg osze
mi dzynarodowych w sprawach nieuregulowanych przepisami uk adu i regulaminu oraz przepisami § 
41-46 niniejszego rozporz dzenia. 

Rozdzia  2

Zg oszenie wynalazku

§ 4. 1. Zg oszenie wynalazku, oprócz elementów wymienionych w art. 31 ust. 1 ustawy, powinno 
obejmowa  w szczególno ci:

 1) dowód pierwsze stwa, je eli zg aszaj cy ubiega si  o przyznanie mu uprzedniego pierwsze stwa, 

 2)  po wiadczenie, o którym mowa w art. 936 ust. 1 ustawy, 

 3) o wiadczenie zg aszaj cego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwsze stwa, je eli
dowód pierwsze stwa nie opiewa na zg aszaj cego,

 4) pe nomocnictwo, je eli zg aszaj cy dzia a przez pe nomocnika. 

2.  Wraz z dowodem pierwsze stwa nale y z o y  dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

§ 5. 1. Podanie zg oszenia wynalazku powinno zawiera  co najmniej: 
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 1)  nazwisko i imi  albo nazw , adres zamieszkania albo siedzib  zg aszaj cego oraz numer 
identyfikacji podatkowej NIP, a tak e numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile 
zg aszaj cy je posiada, 

 2) nazwisko i imi  oraz adres pe nomocnika, je eli zg aszaj cy dzia a przez pe nomocnika, 

 3) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu 
g ównego albo numeru zg oszenia wynalazku w celu udzielenia patentu g ównego, 

 4) tytu  wynalazku, 

 5) nazwisko i imi  oraz adres twórcy wynalazku, 

 6) wskazanie podstawy prawa do patentu, je eli zg aszaj cy nie jest twórc  wynalazku, 

 7) podpis zg aszaj cego lub pe nomocnika, je eli zg aszaj cy dzia a przez pe nomocnika. 

2. Podanie, o którym mowa w ust. 1, mo e równie  zawiera :

 1) o wiadczenie zg aszaj cego, e chce skorzysta  z uprzedniego pierwsze stwa, je eli ubiega si  o 
przyznanie tego pierwsze stwa, wskazuj ce co najmniej dat  i kraj dokonania pierwszego 
zg oszenia lub nazw , miejsce i kraj wystawy oraz dat  wystawienia wynalazku na wystawie, 

 2) wskazanie osoby upowa nionej do odbioru korespondencji, je eli jest kilku zg aszaj cych i nie 
dzia aj  oni przez wspólnego pe nomocnika, 

 3) spis za czonych dokumentów. 

§ 6. 1. Opis wynalazku, zwany dalej "opisem", powinien w kolejno ci okre la :

 1) tytu  wynalazku, który b dzie jednoznacznie formu owa  przedmiot wynalazku w odniesieniu do 
podanych w opisie i w zastrze eniach patentowych cech technicznych rozwi zania; nie mo e on 
zawiera  nazw fantazyjnych i imion w asnych ani sformu owa  odnosz cych si  bezpo rednio do 
zalet b d  nowych cech wynalazku, 

 2) dziedzin  techniki, której dotyczy wynalazek, 

 3)  stan techniki, znany zg aszaj cemu i przydatny do zrozumienia wynalazku, a zw aszcza jego 
nowo ci i poziomu wynalazczego, do poszukiwa  w stanie techniki zwi zanym z wynalazkiem i 
do badania wynalazku; zaleca si , aby w tej cz ci opisu przytacza  tak e dane bibliograficzne 
publikacji dotycz cych stanu techniki; dopuszcza si  zobrazowanie stanu techniki rysunkami na 
osobnych arkuszach z zaznaczeniem, e dotycz  one stanu techniki, 

 4)  wynalazek, ujawniaj c go, zgodnie z zastrze eniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno 
jego istota, jak i ca e rozwi zanie by y zrozumia e w stopniu potrzebnym do zrealizowania 
wynalazku; je eli ujawnienie wynalazku z zakresu biotechnologii nie mo e by  dostatecznie 
dokonane w opisie, nale y dodatkowo powo a  si  na zdeponowany materia  biologiczny, 
wskazuj c co najmniej nazw  i siedzib  instytucji, w której z o ono depozyt, i nadany przez t
instytucj  numer jego przyj cia, albo wskaza  na powszechn  dost pno  materia u
biologicznego, 

 5) ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki, 
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 6) figury rysunków, je eli zg oszenie wynalazku zawiera rysunki, 

 7) szczegó owo co najmniej jeden przyk ad realizacji wynalazku, z powo aniem si  na rysunki, je eli 
zg oszenie wynalazku zawiera rysunki, 

 8) zastosowanie wynalazku, je eli nie wynika to jasno z innych cz ci opisu lub z charakteru 
wynalazku. 

1a.  Forma i uk ad opisu, okre lone w ust. 1, mog  by  zmienione, je eli pozwoli to na lepsze 
zrozumienie wynalazku i bardziej zwi z e jego przedstawienie. 

2. Opis nie mo e zawiera  tre ci sprzecznych z porz dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami 
albo okre laj cych cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada, a tak e
okre le  fantazyjnych i imion w asnych. 

3.  Do opisu w zg oszeniu o uzyskanie patentu, o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanym dalej 
"zg oszeniem dodatkowym", stosuje si  odpowiednio przepisy ust. 1, 1a i 2, jednak e cz  opisu 
okre lona w ust. 1 pkt 3 powinna przedstawia  wynalazek b d cy przedmiotem patentu g ównego oraz 
podawa  numer patentu g ównego (numer zg oszenia).

§ 7. 1. Zastrze enia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie powinny 
podawa , jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one te  zawiera  sformu owa  maj cych 
charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si
odpowiednio. 

2. W zastrze eniu patentowym nie nale y podawa  cech, które nie zosta y przedstawione w 
opisie.

3. Je eli, uwzgl dniaj c z o ono  wynalazku, zg aszaj cy sformu owa  wi cej ni  jedno 
zastrze enie, zastrze enia te powinny by  kolejno ponumerowane cyframi arabskimi. 

§ 8. 1. Zastrze enie niezale ne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawiera :

 1)  cz  nieznamienn , rozpoczynaj c  si  od tytu u okre laj cego przedmiot wynalazku 
zastrzeganego danym zastrze eniem oraz podaj c  zespó  cech technicznych niezb dnych do 
okre lenia przedmiotu wynalazku, w ca o ci traktowany jako stan techniki, 

 2) cz  znamienn , poprzedzon  wyrazami "znamienny tym, e", podaj c  zwi le te cechy 
techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które maj  go wyró nia  spo ród innych 
rozwi za  technicznych maj cych zespó  cech okre lonych w cz ci nieznamiennej; w przypadku 
zwi zku chemicznego powinna przedstawia  ona struktur  zwi zku cznie z okre leniem 
podstawników. 

2. Do zastrze enia niezale nego w zg oszeniu dodatkowym stosuje si  odpowiednio przepisy ust. 
1. Cz  nieznamienna zastrze enia niezale nego powinna podawa :

 1) zespó  cech technicznych, b d cy zespo em cech technicznych wynalazku chronionego patentem 
g ównym, 

 2) numer patentu g ównego poprzedzony wyrazami "wed ug patentu nr ..." lub odpowiednio numer 
zg oszenia, gdy patentu jeszcze nie udzielono. 
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3. Zastrze enie zale ne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawiera  w kolejno ci:

 1) krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stanowi ce skrócony tytu  wynalazku lub skrócon
odpowiedni  cz  tytu u wynalazku, 

 2) powo anie si  na zastrze enie lub zastrze enia, od którego lub których jest ono zale ne;
powo anie to powinno podawa  numer lub numery powo anych zastrze e ,

 3) cz  znamienn  poprzedzon  s owami "znamienny tym, e", podaj c  cechy znamienne 
zastrzegane dodatkowo danym zastrze eniem zale nym. 

4.  Zastrze enie, o którym mowa w ust. 3, mo e by  zale ne od dwóch lub wi kszej liczby innych 
zastrze e . W takim przypadku zastrze enia patentowe powinny by  pogrupowane w sposób jasno 
wskazuj cy na ich wzajemne powi zanie, jak i na chroniony tymi zastrze eniami przedmiot 
wynalazku. Zastrze enie patentowe nie powinno by  zale ne od wi cej ni  jednego zastrze enia 
niezale nego.

5.  Zapis zale no ci zastrze enia od innego zastrze enia stosuje si , gdy zastrze enie zale ne
obok w asnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w 
zastrze eniu, od którego jest ono zale ne.

6. Zapis zale no ci zastrze enia od wi cej ni  jednego zastrze enia stosuje si , gdy zastrze enie
zale ne obok w asnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu 
podane w zastrze eniu, od którego jest ono zale ne, rozwa ane osobno w zwi zku z ka dym 
zastrze eniem, od którego jest zale ne.

7. Zastrze enia nie powinny odsy a  do opisu lub rysunków. W szczególno ci nie powinny 
zawiera  takich okre le , jak: "jak jest to opisane w cz ci... opisu" lub "jak to przedstawiono na 
figurze... rysunku". 

7a.  Przepisu ust. 7 nie stosuje si , gdy odes anie do opisu lub rysunku jest niezb dne dla 
okre lenia zastrzeganego wynalazku oraz zakresu danej ochrony patentowej. 

8.  Je eli zg oszenie zawiera rysunek, to zastrze enia, po podaniu poszczególnych cech 
znamiennych, powinny zawiera  oznaczenia odsy aj ce do poszczególnych fragmentów rysunku 
odpowiadaj cych tym cechom. Oznaczenia te powinny by  umieszczone w nawiasach. Je eli 
umieszczenie w zastrze eniach tych oznacze  nie przyczynia si  wyra nie do lepszego zrozumienia 
zastrze e , oznacze  nie nale y umieszcza .

9.  (uchylony). 

§ 9.  Je eli ze wzgl du na przedmiot wynalazku, zredagowanie zastrze enia patentowego zgodnie 
z § 8 ust. 1-3 by oby utrudnione: 

 1) tre  zastrze enia patentowego mo e by  ograniczona do podania cech technicznych 
zastrzeganego wynalazku, które wyró niaj  go spo ród innych rozwi za  ze stanu techniki w 
rozumieniu art. 25 ust. 2 i 3 ustawy, 

 2) w przypadku gdy zg oszenie dotyczy zwi zku chemicznego, w zastrze eniu mo na poprzesta  na 
okre leniu jego struktury chemicznej, a je eli zg oszenie dotyczy wynalazku biotechnologicznego 
na okre leniu sekwencji nukleotydów oraz aminokwasów lub na powo aniu si  na zdeponowany 
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materia  biologiczny, ze wskazaniem instytucji, w której z o ono depozyt, i nadany przez t
instytucj  numer jego przyj cia. 

§ 10. 1. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, powinny przedstawia  przedmiot 
wynalazku w tylu uj ciach, ile stosownie do jego z o ono ci jest potrzebne do zrozumienia wynalazku 
w po czeniu z opisem i zastrze eniami patentowymi. Poszczególne figury na rysunkach mog
obejmowa  przekroje i okre lone cz ci przedmiotu wynalazku. 

2. Je eli charakter wynalazku pozwala na jego zobrazowanie za pomoc  rysunków, a nie s  one 
niezb dne do zrozumienia wynalazku, to zg aszaj cy mo e w czy  rysunki do zg oszenia. 

3. Z zastrze eniem § 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4, chemiczne wzory strukturalne, je eli zosta y
przedstawione na odr bnych arkuszach, uwa a si  za rysunki. Ilekro  w dalszych przepisach jest 
mowa o figurach, nale y przez to rozumie  tak e poszczególne chemiczne wzory strukturalne, 
oznaczone jako wzór. 

4. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si  odpowiednio. 

§ 11. 1.  Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, zwany dalej "skrótem", obok 
tre ci okre lonej w art. 33 ust. 5 ustawy, powinien zawiera  tak e: 

 1) wskazanie instytucji, w której z o ono depozyt, i nadanego przez t  instytucj  numeru jego 
przyj cia, w celu nale ytego ujawnienia wynalazku - je eli zg aszaj cy powo uje si  na 
zdeponowany materia  biologiczny, 

 2) wzór chemiczny - je eli wymaga tego przedmiot wynalazku, który spo ród wszystkich wzorów 
zawartych w zg oszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza si  umieszczenie w skrócie wi cej ni  jednego wzoru strukturalnego; wzory 
strukturalne mog  by  narysowane na oddzielnym arkuszu do czonym do skrótu. 

2. Skrót powinien podawa  numer tej figury rysunku, która spo ród figur znajduj cych si  w 
zg oszeniu najlepiej obrazuje wynalazek. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  wskazanie 
wi cej ni  jednej figury rysunku. 

3. Skrót powinien by  zwi z y i nie przekracza  1/3 strony formatu A4. Skrót nie powinien 
zawiera  stwierdze  co do zalet i warto ci wynalazku ani informacji i przewidywa  co do stosowania 
wynalazku w okre lonym miejscu, czasie lub przez okre lone osoby. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si
odpowiednio. 

4.  Po ka dej z g ównych cech technicznych wynalazku, wymienionych w skrócie i 
zobrazowanych za pomoc  wskazanej figury rysunku, powinny by  umieszczone w nawiasie 
oznaczenia odsy aj ce do tej figury. 

5. Urz d Patentowy mo e dokona  korekty skrótu w celu dostosowania go do wymaga
okre lonych w ust. 1-4 lub usuni cia oczywistych pomy ek i b dów gramatycznych, je eli nie jest to 
po czone z potrzeb  dokonania znacz cych zmian w tek cie skrótu. Do celów og oszenia o 
zg oszeniu wynalazku mo e by  równie  dokonana korekta tytu u wynalazku w zakresie okre lonym 
w § 6 ust. 1 pkt 1. 

§ 12. Terminologia i oznaczenia powinny by  jednolite w ca ym zg oszeniu i zgodne z 
obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami oraz powszechnie przyj t  praktyk .
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§ 13. 1. Opis, zastrze enia i rysunki powinny by  z o one w trzech egzemplarzach, skrót opisu w 
dwóch, pozosta e cz ci zg oszenia - w jednym egzemplarzu. 

2.  Opis oraz zastrze enie powinny by  podpisane przez zg aszaj cego lub jego pe nomocnika. 

§ 14. Szczegó owe wymagania dotycz ce zg oszenia wynalazku okre laj  za czniki nr 1 i 2 do 
rozporz dzenia.

§ 15. 1.  Je eli zg aszaj cy korzysta z mo liwo ci po czenia dwóch lub wi cej wynalazków w 
jednym zg oszeniu, w szczególno ci dopuszcza si  nast puj ce mo liwo ci: 

 1) w czenie do zg oszenia, obok zastrze enia niezale nego dotycz cego wytworu, jednego 
zastrze enia niezale nego dotycz cego sposobu specjalnie przystosowanego do wytwarzania tego 
wytworu, a tak e jednego zastrze enia niezale nego dotycz cego urz dzenia b d  innego rodka 
technicznego przeznaczonego specjalnie do stosowania tego sposobu, albo 

 2) w czenie do zg oszenia, obok zastrze enia niezale nego dotycz cego sposobu, jednego 
zastrze enia niezale nego dotycz cego urz dzenia b d  innego rodka technicznego 
przeznaczonego specjalnie do stosowania tego sposobu, albo 

 3) w czenie do zg oszenia, obok zastrze enia niezale nego dotycz cego wytworu, jednego 
zastrze enia niezale nego dotycz cego sposobu specjalnie przystosowanego do wytworzenia tego 
wytworu, a tak e jednego zastrze enia niezale nego dotycz cego zastosowania tego wytworu. 

2. Z zachowaniem ust. 1 dopuszcza si :

 1) umieszczenie w zg oszeniu dwóch lub wi cej zastrze e  niezale nych w ramach tej samej 
kategorii wynalazków (wytwór, sposób lub urz dzenie), których obj cie wspólnym zastrze eniem 
nie jest mo liwe lub jest utrudnione, 

 2) umieszczenie w zg oszeniu uzasadnionej liczby zastrze e  zale nych zastrzegaj cych szczególne 
postacie wynalazku zastrzeganego w zastrze eniu niezale nym. 

Rozdzia  3

Zg oszenie wzoru u ytkowego

§ 16. 1.  Do zg oszenia wzoru u ytkowego przepisy § 4-8, § 9 pkt 1, § 10-14 oraz § 15 ust. 2 pkt 
2 stosuje si  odpowiednio. 

2. Zg oszenie wzoru u ytkowego mo e zawiera  tylko jedno zastrze enie niezale ne.

3.  W celu sprecyzowania cech wymienionych w zastrze eniu niezale nym oraz do 
przedstawienia cech ró nych postaci przedmiotu lub jego cz ci sk adowych mo na w zg oszeniu, o 
którym mowa w ust. 1, zawrze  zastrze enia zale ne.

4.  Rysunki wzoru u ytkowego, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, powinny, w razie 
potrzeby, przedstawia  na figurze oznaczonej nr 1 ogólny widok przedmiotu zg oszenia. 

5.  (uchylony). 

6.  (uchylony). 
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Rozdzia  4

Rozpatrywanie zg oszenia wynalazku i wzoru u ytkowego

§ 17. 1.  Po otrzymaniu zg oszenia Urz d Patentowy niezw ocznie dokonuje czynno ci, o których 
mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, je eli zawiera ono co najmniej dokumenty okre lone w art. 31 ust. 3 
ustawy. 

2. W przypadku dokonania zg oszenia telefaksem Urz d Patentowy po otrzymaniu orygina u
zg oszenia stwierdza dat  jego wp ywu oraz sprawdza jego to samo  z telefaksem. 

3. Je eli Urz d Patentowy stwierdzi, e orygina  zg oszenia wp yn  po up ywie 30 dni od daty 
nadania telefaksu lub nie jest on to samy z telefaksem, lub e na podstawie telefaksu nie da si  ustali ,
z powodu jego nieczytelno ci, danych dotycz cych ujawnienia wynalazku i zakresu danej ochrony, 
za dat  zg oszenia wynalazku uznaje dat  dostarczenia orygina u, wydaj c w tej sprawie 
postanowienie.

§ 18. 1. Je eli Urz d Patentowy stwierdzi, e w podaniu nie zosta a wskazana, zgodnie z art. 32 
ustawy, podstawa prawa do patentu, zawiadamia o tym zg aszaj cego, wyznaczaj c mu termin do 
usuni cia tego braku. 

2. W razie niezastosowania si  przez zg aszaj cego w wyznaczonym terminie do postanowienia 
Urz du Patentowego, zg oszenie uwa a si  za wycofane, a post powanie umarza si .

§ 19. 1. Je eli Urz d Patentowy stwierdzi brak op aty za zg oszenie, wzywa zg aszaj cego do jej 
uiszczenia w terminie miesi ca. W tym samym terminie zg aszaj cy mo e z o y  wniosek o 
zwolnienie go z cz ci op aty. 

2. W razie nieuiszczenia tej op aty i niez o enia wniosku o zwolnienie z op aty, zg oszenie uwa a
si  za wycofane, a post powanie umarza si .

§ 20. 1. W przypadku stwierdzenia braku skrótu Urz d Patentowy wzywa zg aszaj cego do 
usuni cia tego braku w wyznaczonym terminie. W razie nienades ania skrótu w wyznaczonym 
terminie, zg oszenie uwa a si  za wycofane, a post powanie umarza si .

2. Je eli Urz d Patentowy stwierdzi, e przed og oszeniem o zg oszeniu zosta  ograniczony 
przedmiotowy zakres danej ochrony, wzywa zg aszaj cego do skorygowania skrótu w 
wyznaczonym terminie. Korekty takiej mo e dokona  sam Urz d Patentowy, je eli nie wymaga to 
znacz cego przeredagowania ca ego tekstu. 

§ 21.  (uchylony). 

§ 22. W uzasadnionych przypadkach Urz d Patentowy mo e wezwa  zg aszaj cego do 
nades ania, w wyznaczonym terminie, dowodów i wyja nie  dotycz cych zg oszenia, w szczególno ci
do uzasadnienia prawa do patentu lub patentu dodatkowego albo prawa do uprzedniego 
pierwsze stwa. 

§ 23. 1. Urz d Patentowy dokonuje og oszenia o zg oszeniu wynalazku, zgodnie z art. 43 ustawy, 
zamieszczaj c w "Biuletynie Urz du Patentowego" nast puj ce dane: 

 1) co najmniej jeden symbol mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej, 
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 2) numer zg oszenia wynalazku, 

 3) dat  zg oszenia wynalazku, 

 4) dat  i kraj uprzedniego pierwsze stwa oraz numer zg oszenia lub oznaczenie wystawy, 

 5) nazwisko i imi  lub nazw  zg aszaj cego, 

 6) miejsce zamieszkania lub siedzib  oraz kraj zg aszaj cego,

 7) nazwisko i imi  wynalazcy, 

 8) tytu  wynalazku, 

 9) skrót opisu, w razie potrzeby z figur  rysunku, 

10) liczb  zastrze e ,

11) daty wprowadzenia zmian zastrze e , je eli mia y miejsce. 

2. Dat  og oszenia o zg oszeniu wynalazku jest dzie , w którym dane okre lone w ust. 1 zosta y
opublikowane w "Biuletynie Urz du Patentowego". 

3. W miejsce skrótu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, Urz d Patentowy mo e zamie ci
zastrze enie patentowe, je eli uzna, e wynalazek jest w nim lepiej przedstawiony. 

§ 24. 1. Nie dokonuje si  og oszenia o zg oszeniu wynalazku, je eli: 

 1) przed terminem og oszenia Urz d Patentowy umorzy  post powanie,

 2) Urz d Patentowy odmówi  udzielenia patentu, a decyzja w takiej sprawie sta a si  ostateczna, 

 3) umorzenie post powania nast pi na wyra ny wniosek zg aszaj cego o wycofaniu zg oszenia, 
z o ony co najmniej na dwa tygodnie przed terminem og oszenia b d  pó niej, ale przed 
zako czeniem przygotowa  technicznych do publikacji. 

2. W razie zaskar enia takiej decyzji Urz d Patentowy post puje zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy. 

§ 25. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 48 ustawy, Urz d Patentowy 
zawiadamia zg aszaj cego o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwsze stwa, wyznaczaj c
termin na z o enie wyja nie  lub usuni cie braków. 

§ 26. 1. W przypadku wezwania do dokonania zg oszenia wydzielonego, o którym mowa w art. 
39 ustawy, uiszczon  ju  op at , dotycz c  zg oszenia wynalazku, uwa a si  za op at  dotycz c
zg oszenia wynalazku okre lonego w pierwszym spo ród zastrze e  podtrzymywanych przez 
zg aszaj cego, które zachowuje te  numer zg oszenia pierwotnego. Pozosta ym zg oszeniom nadaje 
si  numery odpowiadaj ce dacie wp ywu, z zachowaniem pierwotnej daty zg oszenia. Zg aszaj cy jest 
obowi zany ui ci  op aty za zg oszenia wydzielone. 

2. Je eli o pierwszym zg oszeniu Urz d Patentowy dokona  ju  og oszenia, zgodnie z art. 43 
ustawy, dokonane nast pnie zg oszenia wydzielone, o których mowa w ust. 1, nie podlegaj
ponownemu og oszeniu.
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3.  Je eli zg aszaj cy nie dokona, w wyznaczonym terminie, oddzielnych zg osze  wynalazków 
lub nie ui ci za nie op at, Urz d Patentowy uwa a zg oszenia tych wynalazków za wycofane i umarza 
post powanie w tej cz ci. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urz d Patentowy wzywa zg aszaj cego do dokonania 
w dokumentacji poprawek wynikaj cych z wycofania zg oszenia niektórych wynalazków. O ile 
zg aszaj cy nie dokona  ich samodzielnie, korekty takiej dokona  mo e równie  Urz d Patentowy, 
je eli nie wymaga to znacz cego przeredagowania ca ego tekstu. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si  odpowiednio, je eli zg aszaj cy, bez wezwania Urz du 
Patentowego, dokona wydzielonych zg osze  wynalazków zawartych w pierwszym zg oszeniu.

§ 27. Pod rygorem umorzenia post powania Urz d Patentowy mo e: 

 1) wzywa  zg aszaj cego do z o enia wyja nie  dotycz cych tre ci opisu, zastrze e  lub rysunków, 
a tak e do wprowadzenia okre lonych poprawek lub uzupe nie  w opisie wynalazku, w 
zastrze eniach lub rysunkach, je eli jest to potrzebne do zrozumienia przez eksperta wynalazku i 
zakresu danej ochrony, 

 2) da  od zg aszaj cego dostarczenia w wyznaczonym terminie rysunków. 

§ 28. 1. Urz d Patentowy mo e wskaza  na celowo  przedstawienia modeli lub próbek, je eli w 
istotnym stopniu u atwi to zrozumienie wynalazku i nie b dzie stanowi  dla zg aszaj cego znacznego 
utrudnienia. 

2. Je eli zg aszaj cy nie nade le modeli i próbek w wyznaczonym terminie, Urz d Patentowy 
podejmie decyzj  w sprawie udzielenia patentu na podstawie posiadanych materia ów.

3. Wymiary modeli i próbek nie mog  przekracza  50 cm x 50 cm x 50 cm. Modele i próbki 
powinny by  wykonane w sposób trwa y. 

4. Modele i próbki po wykorzystaniu s  niszczone, chyba e zg aszaj cy, przesy aj c je, 
zaznaczy, i da ich zwrotu. 

§ 29. 1. Niezw ocznie po sporz dzeniu sprawozdania o stanie techniki Urz d Patentowy przesy a
je zg aszaj cemu. Podstaw  sporz dzenia sprawozdania jest dost pna w zbiorach Urz du Patentowego 
literatura patentowa w j zykach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz zg oszenia i udzielone 
patenty polskie, a tak e ka da inna, któr  ekspert móg by powo a . W przypadku analogów ekspert 
mo e wskaza  jedno ród o w j zyku, który jest mu najlepiej znany. 

2.  Sprawozdanie o stanie techniki, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy, zawiera: 

 1) symbol pozycji wed ug mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej, do której zosta
zaklasyfikowany przedmiot zg oszenia wynalazku, oraz zakres przedmiotowy poszukiwa
wed ug tej klasyfikacji, 

 2) dokumenty dost pne Urz dowi Patentowemu w chwili sporz dzania sprawozdania, które mog
by  brane pod uwag  przy ocenie spe nienia kryteriów udzielenia patentu na przedmiot 
zg oszenia, 

 3) odniesienie dokumentów, o których mowa w pkt 2, do zastrze e  patentowych, których one 
dotycz , ze wskazaniem, je eli jest to niezb dne, odpowiednich cz ci powo anych dokumentów, 
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 4) oznaczenie powo anych dokumentów z wykorzystaniem w szczególno ci nast puj cych symboli: 

a) X - dla dokumentu podwa aj cego nowo  wynalazku, 

b) Y - dla dokumentu podwa aj cego poziom wynalazczy wynalazku, 

c) A - dla dokumentu stanowi cego znany stan techniki, ale niepodwa aj cego nowo ci i 
poziomu wynalazczego wynalazku, 

d) E - dla dokumentu podwa aj cego nowo  wynalazku, ale opublikowanego po dacie 
zg oszenia rozwi zania. 

3.  (uchylony). 

4. Sprawozdanie o stanie techniki opatruje si  piecz ci  i podpisem osoby, która je sporz dzi a. 

5. Po og oszeniu o zg oszeniu, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, mo e by  udost pniane 
osobom trzecim. Sprawozdanie jest udost pniane w bibliotece Urz du Patentowego, na uzasadniony 
wniosek osoby zainteresowanej, w dniach i godzinach pracy Urz du Patentowego. 

6. Prezes Urz du Patentowego mo e zarz dzi  publikacj  sprawozda  ze stanu techniki, które 
zosta y ju  udost pnione po og oszeniu o zg oszeniu.

§ 30.  1. Je eli zg aszaj cy w toku rozpatrywania zg oszenia, a w szczególno ci sk adaj c
zg oszenie wydzielone, o którym mowa w § 26, wprowadzi do zg oszenia lub zg oszenia
wydzielonego uzupe nienia lub poprawki wykraczaj ce poza ujawniony w dacie dokonania zg oszenia
w opisie wynalazku przedmiot rozwi zania, Urz d Patentowy stwierdza ich niedopuszczalno  i 
wzywa zg aszaj cego do dokonania odpowiedniej korekty. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio, gdy zg aszaj cy po og oszeniu o zg oszeniu dokona 
zmiany zastrze e  patentowych w sposób rozszerzaj cy zakres danej przed tym og oszeniem 
ochrony. 

§ 31. Przeprowadzaj c badania, wykorzystuje si  w szczególno ci wszystkie materia y ujawnione 
w sprawozdaniu o stanie techniki, a tak e ka dy inny materia , który ma zwi zek z wynalazkiem. 

§ 32. 1. Przeprowadzaj c badania, Urz d Patentowy: 

 1) nie uznaje przedmiotu zg oszenia za wynalazek, w szczególno ci je eli stwierdzi, e nie dotyczy 
on adnego wytworu materialnego nadaj cego si  do wykorzystania, okre lonego za pomoc  cech 
technicznych odnosz cych si  do jego budowy lub sk adu ani okre lonego sposobu technicznego 
oddzia ywania na materi , b d  nowego zastosowania substancji stanowi cej cz  stanu techniki, 

 2) nie uznaje przedmiotu zg oszenia za nowy wynalazek, je eli mo e wskaza  dowody, w wietle 
których wszystkie cechy rozwi zania b d  wariantu rozwi zania uj tego w zg oszeniu,
uwzgl dnione cznie, obejmuj  stan techniki i nie charakteryzuj  si  uzyskaniem 
nieoczekiwanego skutku, 

 3) uznaje zg oszony wynalazek odpowiadaj cy kryteriom nowo ci za rozwi zanie nieposiadaj ce 
poziomu wynalazczego, je eli mo e wskaza  dowody okre laj ce stan techniki w zakresie 
uzasadniaj cym stwierdzenie, e realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpo rednio z 
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tego stanu, przy uwzgl dnieniu przeci tnej wiedzy w a ciwej dla znawcy danej dziedziny 
techniki, 

 4) nie uznaje przedmiotu zg oszenia za rozwi zanie nadaj ce si  do przemys owego stosowania, w 
szczególno ci je eli stwierdzi niemo liwo  jego wykorzystania do uzyskania wytworu b d
zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym. 

2. Urz d Patentowy wydaje decyzj , o której mowa w art. 49 ustawy, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 1, a tak e je eli stwierdzi, e: 

 1) zg oszony wynalazek jest wy czony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ustawy, 

 2) wynalazek nie zosta  przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniaj cy wszystkie istotne dane 
potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrze eniach patentowych zg aszaj cy nie okre li
zakresu danej ochrony przez wskazanie cho by jednej cechy technicznej odnosz cej si  do 
przedmiotu zg oszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy, 

 3) ubiegaj cy si  o patent nie jest uprawniony do patentu. 

3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, Urz d Patentowy wyznacza zg aszaj cemu 
termin na wypowiedzenie si  co do zebranych dowodów i materia ów mog cych wiadczy  o braku 
ustawowych warunków do uzyskania patentu. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si  odpowiednio, gdy brak ustawowych warunków do uzyskania patentu 
dotyczy tylko cz ci zg oszenia.

5.  Zg aszaj cy, godz c si  w ca o ci lub cz ci z zarzutami przedstawionymi zgodnie z ust. 2, 
mo e w wyznaczonym terminie wprowadzi  do zg oszenia uzupe nienia lub poprawki, które jego 
zdaniem usuwaj  przeszkody do udzielenia patentu. Wprowadzaj c uzupe nienia lub poprawki, 
zg aszaj cy mo e wskaza  fragment opisu wynalazku, w którym ujawniony by  ich przedmiot w dacie 
zg oszenia wynalazku. 

6. Brak odpowiedzi zg aszaj cego w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 3, nie 
zwalnia Urz du Patentowego od ponownego rozpatrzenia zasadno ci wydania decyzji o odmowie 
udzielenia patentu. 

§ 33. 1. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu Urz d Patentowy mo e:

 1) za da  od zg aszaj cego, pod rygorem umorzenia post powania, wprowadzenia okre lonych 
poprawek lub uzupe nie  w dokumentacji zg oszenia w zakresie potrzebnym do nale ytego 
przedstawienia wynalazku oraz usuni cia z opisu wynalazku zastrze e  i rysunków fragmentów 
sprzecznych z porz dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo okre laj cych cechy i zalety, 
których wynalazek nie posiada, a tak e okre le  fantazyjnych i imion w asnych, wydaj c w tej 
sprawie postanowienie, 

 2) samodzielnie dokona  korekty opisu wynalazku, zastrze e  lub rysunków jedynie w celu 
usuni cia nieistotnych usterek formalnych i innych oczywistych pomy ek oraz b dów 
j zykowych, a tak e w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 

2.  Poprawki i uzupe nienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mog  równie  obejmowa  usuni cie 
z opisu zastrze e  i rysunków elementów oraz informacji niezwi zanych z wynalazkiem 
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podlegaj cym opatentowaniu, a tak e poprawki o charakterze porz dkowym dotycz ce tytu u i 
okre lenia przedmiotu wynalazku. 

3.  (uchylony). 

§ 34. 1.  Do rozpatrywania zg oszenia wzoru u ytkowego przepisy § 17-31, § 32 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust. 2-6, § 33, 35 i 36, z zastrze eniem ust. 2-4, stosuje si  odpowiednio. 

2.  Urz d Patentowy wydaje decyzj  o odmowie udzielenia prawa ochronnego równie  w 
przypadku, gdy stwierdzi, e zg oszony wzór u ytkowy nie pozwala na osi gni cie celu maj cego 
praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. 

3. Sprawdzenie zg oszenia wzoru u ytkowego obejmuje poza zakresem, o którym mowa w § 17, 
równie  stwierdzenie, czy zg oszenie to zawiera o w dacie zg oszenia rysunek lub rysunki odnosz ce 
si  do przedmiotu wzoru. 

4. Je eli Urz d Patentowy w toku badania stwierdzi, e z o ony w zg oszeniu wzoru u ytkowego 
rysunek nie ilustruje rozwi zania, stosuje si  odpowiednio przepis § 32 ust. 2 pkt 2. 

5.  (uchylony). 

§ 35. 1. Wszelkie pisma Urz d Patentowy kieruje pod adres podany przez zg aszaj cego.

2. Je eli zg aszaj cy dzia a przez pe nomocnika, Urz d Patentowy kieruje pisma pod adres 
pe nomocnika. 

3. Na wniosek zg aszaj cego lub pe nomocnika i po wniesieniu op aty Urz d Patentowy 
dodatkowo dor cza pisma pod ka dy wskazany przez nich adres. 

§ 36. 1. W toku rozpatrywania zg osze  wynalazków lub wzorów u ytkowych Urz d Patentowy 
mo e, na wniosek zg aszaj cego, wyda  dowód pierwsze stwa, o którym mowa w art. 19 ustawy. 

2. Dowód pierwsze stwa, o którym mowa w ust. 1, sk ada si  z: 

 1) za wiadczenia Urz du Patentowego zawieraj cego nazwisko i imi  lub nazw  zg aszaj cego, 
tytu  wynalazku, je eli zosta  on w zg oszeniu okre lony, dat  i numer zg oszenia oraz 

 2) kopii dokumentów wymienionych w art. 31 ustawy, które zg aszaj cy do czy  do podania w 
zg oszeniu daj cym podstaw  do ustalenia daty tego zg oszenia. Urz d Patentowy potwierdza 
zgodno  tych kopii z orygina em oraz zamieszcza informacj  o dokonanej przed wydaniem 
dowodu zmianie zg aszaj cego, je eli taka zmiana mia a miejsce. 

3. Na za wiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Urz d Patentowy zamieszcza adnotacj  o 
dacie uprzedniego pierwsze stwa, o jak  zg aszaj cy ubiega si  w przypadku wcze niejszego 
wystawienia wynalazku na wystawie. 

4. Za wiadczenie opatruje piecz ci  i podpisuje osoba upowa niona na pi mie przez Prezesa 
Urz du Patentowego. 

§ 37. Urz d Patentowy po sprawdzeniu, e nale na op ata okresowa zosta a uiszczona w terminie, 
dokonuje wpisu do rejestru o udzieleniu patentu oraz publikuje opis patentowy, a tak e wydaje 
uprawnionemu dokument patentowy. 

Strona 203



–  strona 54 z 61 –

§ 38. 1. Dokument patentowy, oprócz elementów wymienionych w art. 54 ustawy, sk ada si  z 
za wiadczenia o udzieleniu patentu wskazuj cego uprawnionego, numer patentu i tytu  wynalazku. 

2. Dokument patentowy, o którym mowa w ust. 1, opatruje piecz ci  i podpisuje osoba 
upowa niona do tego na pi mie przez Prezesa Urz du Patentowego. 

§ 39. W og oszeniu w "Wiadomo ciach Urz du Patentowego" o udzieleniu patentu podaje si  w 
szczególno ci:

 1) numer patentu, 

 2) dat  i numer zg oszenia, 

 3) dat  og oszenia o zg oszeniu,

 4) symbol mi dzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

 5) tytu  wynalazku, 

 6) nazwisko i imi  lub nazw  uprawnionego, 

 7) nazwisko i imi  twórcy wynalazku. 

§ 40. 1. Do praw ochronnych na wzory u ytkowe, z zastrze eniem ust. 2, przepisy § 37-39 
stosuje si  odpowiednio. 

2. Opisy wzorów u ytkowych nie podlegaj  publikacji. Opisy te udost pnia si  odp atnie osobom 
trzecim na danie w formie odbitek, a tak e w bibliotece Urz du Patentowego. 

Rozdzia  5

Rozpatrywanie zg osze  mi dzynarodowych

§ 41. 1. Zg oszenie mi dzynarodowe, sk adane w urz dzie przyjmuj cym, powinno by
sporz dzone w j zyku angielskim, francuskim lub niemieckim. 

2. Wszystkie cz ci zg oszenia mi dzynarodowego powinny by  z o one w trzech 
egzemplarzach. 

3. Podanie zg oszenia mi dzynarodowego powinno by  sporz dzone na formularzu 
opracowanym przez Biuro Mi dzynarodowe. 

§ 42. 1. Zg oszenie mi dzynarodowe, o którym mowa w § 41, podlega op acie za przekazanie 
oraz op acie mi dzynarodowej przewidzianej w regulaminie. 

2. Op ata za przekazanie, o której mowa w ust. 1, powinna by  uiszczona z góry. Op ata ta mo e
by  tak e uiszczona w ci gu miesi ca od dnia dor czenia wezwania Urz du Patentowego o jej 
uiszczenie. 

§ 43. 1. O dokonaniu przez Biuro Mi dzynarodowe publikacji zg oszenia mi dzynarodowego, w 
którym zg aszaj cy ubiega si  o uzyskanie ochrony w Polsce, Urz d Patentowy zamieszcza informacj
w "Biuletynie Urz du Patentowego". 
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2.  Urz d Patentowy podejmuje post powanie w sprawie zg oszenia mi dzynarodowego, jako 
urz d wyznaczony lub urz d wybrany, po otrzymaniu, w terminie przewidzianym w uk adzie, 
wniosku o podj cie takiego post powania, kopii zg oszenia mi dzynarodowego, o ile kopia taka nie 
zosta a dostarczona przez Biuro Mi dzynarodowe, a tak e jego t umaczenia na j zyk polski oraz 
op aty krajowej. 

3.  T umaczenie, o którym mowa w ust. 2, mo e by , z wyj tkiem t umaczenia skrótu opisu, 
z o one najpó niej w terminie trzech miesi cy od dnia z o enia wniosku. 

4. Op ata krajowa powinna by  uiszczona z góry wraz z wnioskiem. Op ata ta mo e by  tak e
uiszczona w ci gu miesi ca od dnia dor czenia wezwania Urz du Patentowego do jej uiszczenia. 

5. T umaczenie zg oszenia mi dzynarodowego, o którym mowa w ust. 2, powinno obejmowa :

 1)  (uchylony), 

 2) opis wynalazku lub wzoru u ytkowego, 

 3) zastrze enia patentowe lub ochronne, 

 4)  tekst zamieszczony na rysunku oraz wykazy sekwencji nukleotydów i aminokwasów, 

 5) skrót opisu wynalazku lub wzoru u ytkowego. 

6. T umaczenie zastrze e , o których mowa w ust. 5 pkt 3, powinno zawiera  t umaczenie ich 
wersji pierwotnej i wersji zmienionej na podstawie art. 19 uk adu oraz t umaczenie ka dego 
o wiadczenia z o onego zgodnie z art. 19 uk adu.

7. Przepis ust. 6 stosuje si  odpowiednio, je eli cz ci zg oszenia mi dzynarodowego 
wymienione w ust. 5 zmieniono na podstawie art. 34 ust. 2 uk adu.

8.  T umaczenie zg oszenia mi dzynarodowego powinno by  z o one w trzech egzemplarzach. 

8a.  Przepisy § 5 stosuje si  odpowiednio do wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

9.  Wraz z t umaczeniem zg oszenia mi dzynarodowego nale y, z zastrze eniem ust. 10, z o y
dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4. 

10. Wymóg z o enia dowodu pierwsze stwa nie obejmuje przypadku, gdy dotyczy on zg oszenia
dokonanego wcze niej w Urz dzie Patentowym albo gdy dowód taki, dostarczony Urz dowi
Patentowemu, zgodnie z regulaminem, przez Biuro Mi dzynarodowe, jest sporz dzony w jednym z 
j zyków, o których mowa w ust. 13. 

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, powinny by  z o one w jednym egzemplarzu. 

12.  Je eli dokumenty wymienione w ust. 9 zosta y sporz dzone w j zyku innym ni  polski, 
nale y za czy  do nich, z zastrze eniem ust. 13, t umaczenie na j zyk polski, podpisane przez 
t umacza. 

13.  Przepis ust. 12 nie ma zastosowania do dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, je eli
dokument ten zosta  sporz dzony w j zyku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim albo 
zosta o za czone do tego dokumentu t umaczenie na jeden z tych j zyków. 
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14. Je eli Urz d Patentowy w toku post powania, o którym mowa w ust. 2, stwierdzi, e nie 
zosta y z o one b d  otrzymane z Biura Mi dzynarodowego kopia zg oszenia mi dzynarodowego i 
dokumenty, o których mowa w ust. 9, wzywa do ich nades ania w wyznaczonym terminie. 

§ 44. W post powaniu, o którym mowa w § 43 ust. 2, Urz d Patentowy akceptuje przekazanie 
korespondencji, odnosz cej si  do zg oszenia mi dzynarodowego, telefaksem, je eli orygina  pisma 
przekazanego t  drog , wraz z pismem przewodnim wskazuj cym na fakt wcze niejszego przekazania, 
zostanie dostarczony do Urz du w ci gu 30 dni od dnia takiego przekazania. 

§ 45. 1. Zg oszenie mi dzynarodowe, w sprawie którego Urz d Patentowy podj  post powanie,
jako urz d wyznaczony lub urz d wybrany, otrzymuje numer zg oszenia krajowego. 

2. Urz d Patentowy og asza w "Biuletynie Urz du Patentowego" o zg oszeniach
mi dzynarodowych, w zakresie których podj to post powanie przed Urz dem Patentowym, 
dzia aj cym jako urz d wyznaczony lub urz d wybrany. 

§ 46. 1. Je eli w zg oszeniu mi dzynarodowym brak jest sprawozdania z mi dzynarodowego 
poszukiwania w odniesieniu do niektórych cz ci zg oszenia uznanych przez Mi dzynarodowy Organ 
Poszukiwa  jako niespe niaj ce wymogu jednolito ci, to te cz ci zg oszenia mi dzynarodowego, w 
zakresie, w jakim Urz d Patentowy uzna za niespe niaj ce wymogu jednolito ci, uwa a si  za 
wycofane, a post powanie w tej cz ci umarza si .

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si , je eli zg aszaj cy, na wezwanie Urz du Patentowego, z o y
oddzielne zg oszenia i ui ci za nie op aty przewidziane dla zg osze  dokonanych bezpo rednio w 
Urz dzie Patentowym. 

Rozdzia  6

Przepis ko cowy

§ 47. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

ZA CZNIK Nr 1 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZ CE ZG OSZENIA WYNALAZKU I WZORU 
U YTKOWEGO

 1. Wszystkie cz ci zg oszenia (opis, zastrze enia, rysunki oraz skrót opisu) powinny by
przedstawione w takiej formie, aby by y w pe ni czytelne we wszystkich szczegó ach po 
reprodukcji ze zmniejszeniem liniowym do 2/3. 

 2. aden arkusz nie mo e by  z o ony, zmi ty ani rozdarty i nie powinien mie ladów cierania ani 
poprawiania, przebitek i napisów mi dzy wierszami. Odst pstwa od tej zasady mog  by
dopuszczone, je eli nie wywo uj  one w tpliwo ci co do autentyczno ci tre ci i nie utrudniaj
dobrej reprodukcji. 

 3. Powinna by  wykorzystana tylko jedna strona ka dego arkusza. 
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 4. Ka dy arkusz powinien by  wykorzystany pionowo, tzn. krótsze boki powinny by  u góry i u 
do u. 

 5. Wszystkie cz ci zg oszenia powinny by  wykonane na papierze gi tkim, mocnym, bia ym, 
g adkim, nieprzezroczystym i trwa ym. 

 6. Ka da cz  zg oszenia powinna rozpoczyna  si  na oddzielnym arkuszu. 

 7. Je eli jaka  cz  zg oszenia sk ada si  z dwóch lub wi kszej liczby arkuszy, to arkusze te 
powinny by  ze sob  po czone w sposób umo liwiaj cy ich odr bne przegl danie.

 8. Arkusze powinny mie  format A4 (297 mm x 210 mm). 

 9. Minimalne wymiary na arkuszach zawieraj cych podanie, opis, zastrze enia i skrót powinny by
nast puj ce: margines górny, prawy i dolny - 20 mm, margines lewy - 25 mm, z tym e zalecane 
jest stosowanie dla marginesu górnego i lewego - 40 mm, a dla marginesu prawego i dolnego - 30 
mm. 

 10. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawieraj cych rysunki powinny by  nast puj ce: 
margines górny - 25 mm, margines lewy - 35 mm, margines prawy - 15 mm, margines dolny - 10 
mm. 

 11. Arkusze nie mog  mie  ramki ani pojedynczych linii oddzielaj cych którykolwiek z marginesów 
od reszty powierzchni arkusza. 

 12. Marginesy arkuszy powinny by  czyste. 

 13. Wszystkie arkusze zg oszenia, z wyj tkiem podania, powinny by  kolejno ponumerowane 
cyframi arabskimi, przy czym numery powinny by  umieszczone po rodku ka dego arkusza u 
góry, poni ej górnego marginesu. 

 14. Zaleca si  numerowanie ka dego pi tego wiersza ka dego arkusza opisu, przy czym numery (5, 
10, 15 itd.) powinny by  umieszczone po lewej stronie arkusza na prawo od marginesu. 

 15. Podanie, opis, zastrze enia i skrót opisu powinny by  napisane na maszynie lub wydrukowane. 

 16. Odst p mi dzy wierszami tekstu powinien wynosi  1,5 wiersza - oko o 6 mm. 

 17. W razie konieczno ci wzory matematyczne i chemiczne oraz rzadko spotykane znaki pisarskie, 
symbole i litery greckie mog  by  napisane r cznie. 

 18. Wszystkie teksty powinny by  sporz dzone w kolorze czarnym, w sposób uniemo liwiaj cy ich 
atwe cieranie i tak, aby du e litery mia y wysoko  nie mniejsz  ni  2,1 mm. 

 19. Podanie, opis, zastrze enia i skrót nie mog  w tek cie zawiera  rysunków. 

 20. Opis, zastrze enia i skrót mog  w tek cie zawiera  wzory matematyczne i chemiczne, z 
wyj tkiem wykazu sekwencji nukleotydów i aminokwasów, który zamieszcza si  na ko cu opisu 
jako "wykaz sekwencji". 

 21. Opis i skrót mog  zawiera  tablice; zastrze enie mo e zawiera  tablice tylko wtedy, gdy ze 
wzgl du na przedmiot zastrze enia jest to konieczne. 
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 22. Rysunki nie powinny zawiera  tekstu, z wyj tkiem pojedynczych wyrazów, takich jak "woda", 
"para", "otwarte", "zamkni te", "przekrój AB" - gdy s  one konieczne. Dopuszcza si  tak e
umieszczenie w schematach technologicznych i schematach blokowych kilku wyrazów 
niezb dnych do zrozumienia schematu. 

 23. Rysunki powinny by  wykonane liniami trwa ymi, czarnymi, intensywnymi i ostrymi. 

 24. Przekroje na rysunkach powinny by  oznaczone zgodnie z zasadami rysunku technicznego w 
sposób nieutrudniaj cy czytania linii odsy aj cych oraz linii g ównych. 

 25. Wszystkie cyfry, litery i linie odsy aj ce na rysunkach powinny by  wyra ne. Cyfr i liter nie 
nale y ujmowa  w nawiasy, kó ka ani cudzys owy. 

 26. Wszystkie elementy danej figury rysunku powinny by  we w a ciwej proporcji w stosunku do 
pozosta ych elementów tej figury, chyba e u ycie innej proporcji jest niezb dne dla czytelno ci 
figury. 

 27. Wysoko  cyfr i liter na rysunkach nie powinna by  mniejsza ni  3,2 mm. 

 28. Na arkuszu rysunku mo e znajdowa  si  wi cej ni  jedna figura, lecz wyra nie oddzielone jedna 
od drugiej. Zaleca si  stosowanie pionowej pozycji figur. Poszczególne figury powinny by
ponumerowane kolejno cyframi arabskimi. 

 29. Na rysunkach nie powinno by  oznacze  odsy aj cych, niewymienionych w opisie, i odwrotnie - 
w opisie nie powinno by  oznacze  nieumieszczonych na rysunkach. Oznaczenia odsy aj ce, 
dotycz ce tych samych elementów, powinny by  jednakowe w ca ym zg oszeniu.

 30. (uchylony). 

 31. Je eli rysunki maj  du o oznacze  odsy aj cych, zaleca si  do czenie do zg oszenia oddzielnego 
arkusza, zawieraj cego wszystkie oznaczenia odsy aj ce i przyporz dkowane im wszystkie nazwy 
elementów nimi oznaczonych (wykaz oznacze ). 

ZA CZNIK Nr 2 

WYMAGANIA DOTYCZ CE DOKUMENTÓW ZA CZONYCH DO ZG OSZENIA 
WYNALAZKU I WZORU U YTKOWEGO

 1. Dowód pierwsze stwa wynikaj cego z wcze niejszego zg oszenia sk ada si  z: 

1) kopii lub odpisu takiego zg oszenia, po wiadczonego za zgodno  z orygina em przez 
w a ciwy organ, w którym dokonano zg oszenia, 

2) za wiadczenia wydanego przez organ wymieniony w pkt 1, wskazuj cego dat  dokonania 
zg oszenia oraz, je eli dotyczy, tak e dat  wystawienia wynalazku lub wzoru u ytkowego na 
wystawie, o której mowa w art. 16. 

 2. Dowód pierwsze stwa wynikaj cego z wystawienia wynalazku lub wzoru u ytkowego sk ada si
z:

1) za wiadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wynalazku lub wzoru u ytkowego na 
danej wystawie; za wiadczenie to powinno zawiera  nazwisko i imi  lub nazw  wystawcy, 
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nazw  i miejscowo , okres jej trwania, dat  wystawienia wynalazku lub wzoru u ytkowego, 
a tak e stwierdzenie to samo ci wystawionego przedmiotu z za czonym opisem i 
rysunkiem tego przedmiotu, 

2) opisu i rysunku wystawionego przedmiotu, ujawniaj cych jego zasadnicze cechy techniczne, 
po wiadczonych przez kierownika wystawy w sposób niebudz cy w tpliwo ci co do 
autentyczno ci tre ci tych dokumentów, 

3) dokumentu stwierdzaj cego, e wystawa mia a charakter wystawy mi dzynarodowej 
oficjalnej lub oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa by a zorganizowana za granic .

 3. (uchylony). 

 4. O wiadczenie zg aszaj cego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwsze stwa powinno 
zawiera :

1) nazwisko i imi  lub nazw  osoby, na któr  jest wystawiony dowód pierwsze stwa, 

2) nazwisko i imi  lub nazw  zg aszaj cego, 

3) tytu  wynalazku lub wzoru u ytkowego oraz kraj, dat  i numer zg oszenia lub oznaczenie 
wystawy, 

4) wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwsze stwa, 

5) podpis zg aszaj cego lub jego pe nomocnika oraz dat .

 5. Po wiadczenie o zdeponowaniu materia u biologicznego powinno zawiera  co najmniej: 

1) nazw  i adres instytucji depozytowej, w której z o ono depozyt, 

2) nazwisko i imi  lub nazw  oraz adres deponenta, 

3) numer nadany depozytowi przez instytucj  depozytow ,

4) dat  przyj cia materia u biologicznego przez instytucj  depozytow ,

5) podpis osoby upowa nionej do reprezentowania instytucji depozytowej. 

 6. W przypadku okre lonym w art. 239 ustawy pe nomocnictwo obejmuje upowa nienie i 
o wiadczenie, o których mowa w tym przepisie. 

 7. Je eli dokument, o którym mowa w ust. 1 za cznika, sporz dzony zosta  w innym j zyku ni
j zyk polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, nale y za czy  do niego t umaczenie na 
jeden z tych j zyków, podpisane przez t umacza. Dokumenty te oraz ich t umaczenia powinny 
by  po czone ze sob  w sposób daj cy gwarancj , e s  one identyczne pod wzgl dem tre ci. 

 8. Je eli dokumenty wymienione w ust. 2-5 za cznika, a tak e dowody, o których mowa w § 22 
rozporz dzenia, zosta y sporz dzone w innym j zyku ni  j zyk polski, nale y za czy  do nich 
t umaczenie na j zyk polski. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje si  odpowiednio. 
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Przygotowanie Wniosku Patentowego oraz wzoru u ytkowego przez 
                     pracownika naukowego.

Algorytm zg oszenia wniosku patentowego w systemie krajowym

1. Akt twórczy czyli dzia anie osoby która w wyniku pracy umys owej wytworzy a now
warto  przemys ow  (wynalazek, wzór u ytkowy). 

2. Nieobligatoryjne post powanie sprawdzaj ce prowadzone przez samego wynalazc
poprzedzaj ce formalne zg oszenie wynalazku. W toku takiego post powania
wynalazca sam mo e odpowiedzie  sobie na pytanie czy istnieje realna szansa na 
uzyskanie ochrony patentowej czyli czy zg aszane rozwi zanie techniczne posiada te 
trzy cechy o których stanowi art. 24 p.w.p czyli czy jest nowe, posiada poziom 
wynalazczy i nadaje si  do przemys owego stosowania. 

3. Zg oszenie wynalazku (procedura sk adania dokumentacji zg oszeniowej) 

4. Zg aszaj cym (stron  w post powaniu) mo e by

a) Twórca wynalazku,

b) Pracodawca twórcy,

c) Osoba która w drodze umowy naby a prawo do korzystania z wynalazku w tym 
prawo zg oszenia wynalazku.

5. Zg oszenia patentowego mo e dokona  strona osobi cie, b d  przez pe nomocnika, 
ale w post powaniu przed Urz dem Patentowym w sprawach zwi zanych z 
dokonywaniem i rozpatrywaniem zg osze  pe nomocnikiem strony mo e by  tylko 
rzecznik patentowy.

a) Osobiste zg oszenie wynalazku przez stron  w Urz dzie Patentowym,

b) Zlecenie zg oszenia wynalazku rzecznikowi patentowemu i udzielenie mu 
pe nomocnictwa przez stron .

6. Zg oszenia wynalazku dokonuje si  w Urz dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 
Warszawie osobi cie, poczt , faksem, elektronicznie, (Urz d Patentowy posiada stron
internetow  pod adresem: www.uprp.pl, gdzie umieszcza aktualne informacje dotycz ce
procedury post powania w krajowych, europejskich i mi dzynarodowych zg oszeniach 
patentowych  w tym wzory poda )

7. Zg oszenie wynalazku obejmuj ce: 

a) Podanie (formularz podania o udzielenie patentu mo na pobra , ze strony internetowej 
Urz du Patentowego) 

b) Opis wynalazku ujawniaj cy jego istot ,

c) Zastrze enie lub zastrze enia patentowe, 
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d) Skrót opisu 

e) Ewentualnie rysunki 

8. Rozpatrywanie Zg oszenia wynalazku (procedura w Urz dzie Patentowym)  

9. Przyznanie daty zg oszeniu, po sprawdzeniu czy zg oszenie zawiera wszystkie elementy 
wymagane do przyznania daty,

10. Klasyfikacja wynalazku i sporz dzenie sprawozdania ze stanu techniki

11. Badanie formalnoprawne w trakcie którego Urz d Patentowy mo e wzywa  zg aszaj cego do 
uzupe nienia zg oszenia lub usuni cia braków pod rygorem umorzenia post powania.

12. Badanie czy nie zachodz  przes anki z art. 28 p.w.p. t.j. zg aszane rozwi zanie nie jest 
wynalazkiem, i z art. 29 p.w.p. t.j. na zg aszane rozwi zanie nie udziela si  patentu. W 
przypadku gdy zg oszenie narusza ww. przepisy Urz d patentowy wydaje decyzj  o odmowie 
udzielenia patentu.

13. Og oszenie o zg oszeniu wynalazku w Biuletynie Urz du Patentowego. Og oszenie nast puje 
niezw ocznie po up ywie 18 miesi cy od daty uzyskania pierwsze stwa do uzyskania patentu. 
Og oszenie mo e nast pi  wcze niej na wniosek strony.

14. Badanie merytoryczne zg oszenia. Na tym etapie badana jest zdolno  patentowa zg aszanego 
rozwi zania. Badanie merytoryczne ko czy si :

a) Wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wy cznego - patentu, (decyzja pozytywna)

b) Wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa wy cznego

c) Wydaniem decyzji o umorzeniu post powania,

15. Wydanie decyzji pozytywnej – w przypadku wydania decyzji o udzieleniu prawa wy cznego 
i po uiszczeniu op aty za ochron  przez zg aszaj cego, nadawany jest numer prawa i o 
udzielonym prawie Urz d Patentowy dokonuje wpisu do Rejestru patentowego i og asza w 
Wiadomo ciach Urz du Patentowego oraz wydaje dokument patentowy.

16. W ci gu 6 miesi cy od og oszenia o udzieleniu prawa wy cznego, wobec prawomocnej 
decyzji o udzieleniu prawa wy cznego ka dy mo e wnie  sprzeciw. 

17. Je li sprzeciw zostanie przez uprawnionego uznany za bezzasadny sprawa zostaje skierowana 
do rozstrzygni cia w post powaniu spornym. W przeciwnym wypadku Urz d patentowy 
wydaje decyzj  uchylaj c  decyzj  o udzieleniu prawa, umarzaj c jednocze nie post powanie.
Post powanie sporne wszczynane jest równie  w wyniku z o enia wniosku o uniewa nienie
prawa wy cznego.
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6.  Propozycje aktów prawnych dotyczących komercjalizacji badań  
przez pracowników naukowych 

 

Komercjalizacja wyników badań naukowych to proces polegający na wdrażaniu do 

gospodarki wytworów pracy naukowej. Zgodnie z art. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, organizacja badawcza to podmiot 

prawa prywatnego lub publicznego, taki jak wyższa uczelnia czy instytut naukowo-

badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego 

głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez 

działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii. Wszystkie zyski są 

reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. 

Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli, na przykład, jej 

udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału 

badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań. Badania 

podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w 

celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia 

na bezpośrednie zastosowanie praktyczne; badania przemysłowe to badania planowane lub 

badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem 

opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących 

ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Natomiast badania 

eksperymentalne to zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 

aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej 

wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub 

ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne 

czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych 

produktów, procesów lub usług. Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, 

rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do 

celów komercyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem działania te obejmują również 

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów 

komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do 

wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on 

jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego 

wykorzystania projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych 

wszelkie dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów 

kwalifikowalnych. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych 

zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, 
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istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter 

ulepszeń. 

Twórca, czyli podmiot dokonujący innowacji, może osobiście zaangażować się w 

proces komercjalizacji wyników badań naukowych. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572 z późn.zm.) w art. 4 ust. 4 stanowi, że uczelnie 

współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w 

wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, a także 

przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w 

procesie dydaktycznym. Taki udział twórcy jest komercjalizacją bezpośrednią, w 

przeciwieństwie do komercjalizacji pośredniej, która polega na sprzedaży prawa własności 

do wytworu badań naukowych podmiotowi, który ten wytwór wprowadzi do obrotu na rynek 

(umowa licencyjna, określająca prawa i obowiązki stron, warunku korzystania z wytworu 

badań i sposób podziału przychodów). W ten sposób twórca uzyskuje przychód z tego, który 

wypracował licencjobiorca poprzez wprowadzenie do obrotu rynkowego wytworu badań, a 

licencjobiorca korzysta z wytworu badań, którego sam nie byłby w stanie osiągnąć.  

Nie jest to jednak koncepcja jednolita. W publikacji Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z 2013 r. „Komercjalizacja B+R dla praktyków” komercjalizacja 

bezpośrednia rezultatów prac badawczych może odbywać się na różne sposoby, m.in. 

poprzez sprzedaż praw do wyników badań lub poprzez udzielenie licencji na korzystanie z 

wyników badań, a zatem jest to ujęcie całkowicie odmienne od poprzedniego. Odnosząc się 

do zbycia praw do wytworów pracy badawczej, to zastosowanie znajdzie tutaj ustawa z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z 

późn.zm.). Umowa zbycia powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności (strony umowy zobowiązane są do złożenia podpisów na dokumentach 

obejmujących ich oświadczenia o zawarciu umowy). Po drugie, należy dokładnie określić 

pola eksploatacji – czyli sposoby, w jaki przedmiot umowy będzie wykorzystywany. 

Wskazanie pól eksploatacji jest elementem nieodłącznym umowy, należy podać je w sposób 

jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, ponieważ zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lun 

umowa licencyjna obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Równie ważnym 

elementem umowy, której przedmiotem jest zbycie praw do wytworu badań lub udzielenie 

licencji, jest określenie wynagrodzenia zbywcy. Zbycie może być nieodpłatne, w takim razie 

należy jednak wyraźnie i jednoznacznie określić to w umowie.  

Przenieść można tylko majątkowe prawa autorskie. Dokonanie tej czynności 

prawnej nie pozbawia twórcy niemajątkowych praw autorskich, co oznacza, że zawsze to 

zbywca będzie autorem, a twierdzenia przeciwne będą bezprawne. Skutki zawarcia umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych są podobne do umowy sprzedaży – zbywca 
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pozbawia się, za wynagrodzeniem lub bez, prawa do dysponowania wytworem swojej 

działalności badawczej w ściśle określonym zakresie.   

Oprócz przeniesienia praw do wytworu badań naukowych, twórca może udzielić 

licencji na zasadach określonych w prawie autorskim. Ustawa ta w art. 65 stanowi, że jeżeli 

umowa jest nieprecyzyjna, to należy chronić twórcę i uznać, że umowa dotyczy udzielenia 

licencji, a nie przeniesienia autorskich praw majątkowych. Licencja od przeniesienia praw 

różni się tym, że prawa autorskie majątkowe pozostają przy twórcy, który udziela 

upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z 

określeniem zakresu, miejsca i czasu korzystania. Określenie pól eksploatacji jest zatem 

elementem wspólnym dla umowy licencyjnej i umowy przenoszącej majątkowe prawa 

autorskie. Licencja może mieć charakter niewyłączny, czyli strony nie ograniczają twórcy w 

udzieleniu upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu 

eksploatacji lub wyłączny, polegający na wyłączności w korzystaniu z utworu w określony 

sposób. Czynnikiem decydującym jest tutaj pole eksploatacji a nie sam fakt zawarcia umów 

licencyjnych z więcej niż jedną osobą. Można zawrzeć umowy wyłączne z więcej niż jednym 

licencjobiorcą, jeżeli umowy te dotyczą innych pól eksploatacji. Co do zasady licencjobiorca 

nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie licencji, chyba że 

umowa licencyjna zawiera postanowienie dopuszczające taką możliwość. Umowa licencyjna 

wyłączna wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli chodzi o umowę 

licencyjną niewyłączną, to taka forma nie jest wymagana, należy jednak wskazać pola 

eksploatacji. Wydaje się zasadnym zalecenie, aby i umowa licencyjna niewyłączna była 

zawarta w formie pisemnej ze względu zabezpieczenie interesów prawnych obu stron. 

Natomiast licencja w zakresie własności przemysłowej zawsze musi mieć formę pisemną pod 

rygorem nieważności (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej, Dz.U. 2013, poz. 1410 z późn. zm.). 

Powołane prawo własności przemysłowej przewiduje jeden szczególny typ licencji – 

licencję otwartą (art. 80). Polega ona na złożeniu w Urzędzie Patentowym oświadczenia 

(którego nie można odwołać ani zmienić) o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z 

wynalazku. Korzyści dla wynalazcy są takie, że opłaty patentowe są niższe o połowę. 

Licencja otwarta ma character licencji pełnej (może korzystać z wynalazku w takim samym 

zakresie jak licencjodawca) i niewyłącznej.  Opłata licencyjna nie może przekraczać 10% 

korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po 

potrąceniu nakładów.  

Komercjalizacja wyników badań przez uczelnię może nastąpić poprzez utworzenie 

spółki celowej. Zgodnie z art. 86a prawa o szkolnictwie wyższym Uczelnia, w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej "spółką celową". Spółkę celową tworzy 

rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki 
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celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub 

tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych 

lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. Ustawa zatem wyraźnie ogranicza uczelnię 

w zakresie formy prawnej spółki celowej – nie może to być spółka osobowa, a jedynie 

spółka kapitałowa w rozumieniu prawa spółek handlowych, posiadająca osobowość prawną i 

będąca tym samym odrębnym od uczelni podmiotem praw i obowiązków.  

 Ustawa przyznaje rektorowi uprawnienie do zawarcia z założoną spółką umowy 

zarządzania prawami własności przemysłowej. Wyniki badań naukowych i prac 

rozwojowych, a także uzyskane prawa własności przemysłowej są przekazywane spółce 

celowej w formie aportu (w rozumieniu kodeksu spółek handlowych w celu pokrycia udziału 

lub akcji). Wypłacona uczelni przez spółkę dywidenda musi być przeznaczona na działalność 

statutową uczelni. Spółka celowa może zostać utworzona przez jedną uczelnię, ale także 

przez kilka uczelni publicznych lub kilka uczelni niepublicznych. Z literalnego brzmienia tego 

przepisu wynika zakaz tworzenia spółki celowej przez razem przez uczelnie publiczne 

i niepubliczne. 

Uczelnie nie są jedyną kategorią podmiotów, których dotyczy problematyka 

komercjalizacji wyników badań naukowych, dlatego należy też omówić inne formy prawne, 

w jakich można dokonać komercjalizacji wyników badań naukowych. Przede wszystkim 

należy wskazać na dwa typy przedsiębiorstw tworzonych w celu komercjalizacji wyników 

badań naukowych: spin off oraz spin out. Nie są to formy prawne, a jedynie zwyczajowe 

określenia na tego typu podmioty. Przedsiębiorstwo spin off jest zakładane przez 

pracowników instytucji naukowej, korzysta  z technologii  wytworzonej w instytucji 

naukowej, założycielami mogą być także studenci lub absolwenci uczelni, przedsiebiorstwo 

rozpoczyna działalność często przy pomocy inkubatora lub parku technologicznego przy 

placówce naukowej, uczelnia (jednostka naukowa) wspiera kapitałowo przedsiębiortwo spin 

off. Podkreślić należy, że przedsiębiorstwa spin off mogą powstawać nie tylko przy 

uczelniach, ale także przy innych przedsiębiorstwach lub jednostkach badawczo-

rozwojowych. Przedsiębiorstwo spin off jest w pewien sposób zależne od organizacji 

macierzystej i zwykle relacje tych podmiotów są poprawne. Przedsiębiorstwo spin out różni 

się tym, że co do zasady jest całkowicie niezależne od jednostki macierzystej – 

organizacyjnie i finansowo, co w konsekwencji może prowadzić do konfliktu, ponieważ 

interesy twórcy i jednostki macierzystej mogą być całkowicie rozbieżnie. Niezależność 

przedsiębiorstwa spin out stoi w sprzeczności z faktem, że zazwyczaj badania, które w spin 

out są komercjalizowane, powstały w tej jednostce, a sukces przedsiębiorstwa spin out 

często jest wynikiem osobistych umiejętności menedżerskich lub sławy założyciela 

przedsiębiorstwa.  
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest publiczną szkołą wyższą, która swoje dziedzictwo 

wywodzi z tradycji kształcenia nauczycieli w ramach uczelni pedagogicznej, dynamicznie 

rozwijającej się i systematycznie poszerzającej swój potencjał naukowy oraz ofertę 

edukacyjną. 

 

 

Podstawą prawną działalności Uniwersytety Kazimierza Wielkiego Jest Statut dostępny na 

stronie www.ukw.edu.pl. 

Uniwersytet jest miejscem, którego jednym z podstawowych zadań jest 

prowadzenie badań naukowych i realizowanie idei universitas. Dążenie do poznania prawdy i 

dokonywanie odkryć prowadzi w konsekwencji do powstania dzieła – dzieła zarówno w 

sensie materialnym, ale przede wszystkim dzieła intelektualnego, wytworu pracy umysłu, 

niejednokrotnie czegoś, co się nie zmaterializuje.  

 Niejednokrotnie, szczególnie w naukach technicznych czy szeroko rozumianych 

naukach empirycznych, a także artystycznych, efektem pracy badawczej jest wynalazek lub 

inne niepowtarzalne dzieło, jak np. wzór użytkowy czy znak towarowy albo wykonanie 

artystyczne. To w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia odpowiednich kroków 

mających na celu przede wszystkim prawną wytworu, a także uregulowanie innych kwestii, 

takich jak relacje twórcy i uniwersytetu, będącego jednocześnie pracodawcą. 

 Doniosłość tych kwestii zauważył ustawodawca, który w ustawie ustrojowej 

szkolnictwa wyższego nałożył na uczelnie obowiązek uchwalenia regulaminu. 
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Na potrzeby realizacji projektu pt. „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 

innowacyjnej przygotowano regulamin dotyczący komercjalizowania badań przez 

pracowników naukowych. 

 

Zasady komercjalizacji wyników badać naukowych 

na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

§ 1. 

Przez komercjalizację wyników badań naukowych w niniejszym regulaminie należy rozumieć 

proces polegający na wdrażaniu do gospodarki wytworów pracy naukowej. 

 

§ 2. 

Komercjalizacja może nastąpić w szczególności poprzez: 

1) udzielenie licencji, co do zasady niewyłącznej i odpłatnej, 

2) przeniesienie części praw, 

3) przeniesienie całości praw, 

4) założenie spółki celowej, o której mowa w art. 86c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), działającej w 

charakterze spółki spin-off. 

 

§ 3. 

Komercjalizacji podlegają projekty wynalazcze, którymi są wynalazki, zwory użytkowe, 

wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie, które 

uzyskały ochronę prawną. 

 

§ 4. 

1. Twórca projektu wynalazczego zwraca się do Rektora lub osoby przez niego 

upoważnionej jednostki wskazanej przez Rektora o przeprowadzenie 

komercjalizacji. 

2. W razie samodzielnego rozpoczęcia procesu komercjalizacji, twórca zawiadamia o 

tym fakcie Rektora. 
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3. W przypadku, gdy projekt wynalazczy jest wytworem zbiorowym, wniosek, o 

którym mowa w ust. 1 lub powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, składają 

wszyscy uprawnieni. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i powiadomienia, o których mowa w ust. 2, są 

ewidencjonowane przez osobę upoważnioną przez Rektora lub przez jednostkę 

wskazaną przez Rektora. 

 

§ 5. 

1. Decyzję o komercjalizacji podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona lub 

jednostka wskazana w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest oświadczeniem woli i nie jest decyzją 

administracyjną i nie przysługują od niej środku zaskarżenia w toku postępowania 

administracyjnego i sądowo administracyjnego. 

3. Decyzja powinna w szczególności zawierać określenie sposobu komercjalizacji. 

 

§ 6. 

1. Licencja udziela przez Uniwersytet co do zasady ma charakter odpłatny, 

niewyłączny i pełny. Odstąpienie od tych zasad może być uzasadnione jedynie 

nadzwyczajnymi okolicznościami. 

2. Licencja wyłączna powinna uwzględniać odpowiednio wyższe opłaty licencyjne. 

3. W umowie licencyjnej należy zastrzec na rzecz Uniwersytetu prawo do kontroli 

wielkości produkcji i przychodów ze sprzedaży, jeżeli opłata licencyjna powiązana 

jest z intensywnością wykorzystania przedmiotu licencji. 

 

§ 7. 

1. Komercjalizacja może nastąpić poprzez założenie spółkę celowej (przedsiębiorstwo 

spin-off). 

2. Spółka celowa powinna być spółką kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.). 

3. Wkładem Uniwersytetu może być w szczególności wkład niepieniężny – prawa do 

projektów wynalazczych, know-how lub posiadane licencje. 

4. Pracownik Uniwersytetu, którego wytwór będzie przedmiotem komercjalizacji, 

może być członkiem organu spółki lub wspólnikiem spółki lub w inny sposób 

angażować się w jej prace. 
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§ 8. 

1. Zysk z komercjalizacji jest przedmiotem umowy spółki z tym zastrzeżeniem, że 

twórcy nie może przypadać mniej niż połowa zysków. 

2. Jeżeli twórca jest wspólnikiem spółki lub członkiem jego organu, to jego 

wynagrodzeniem z tytułu komercjalizacji jest dywidend  lub wynagrodzenie z tytułu 

zasiadania w organach spółki, pod warunkiem wyłączności spółki do korzystania z 

projektu wynalazczego. 

3. Ustanie stosunku pracy z Uniwersytetem nie wpływa na pozycję zasady określone 

w ust. 1 i ust. 2. 
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Podsumowanie i wnioski końcowe  

 
 
Problematyka rozwoju przedsiębiorczości oraz transferu technologii ma szczególne 

znaczenie strategiczne dla gospodarki polskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego. 

Rozwój nowoczesnych technologii oraz konieczność ewolucji społeczeństwa w kierunku 

społeczeństwa informacyjnego wymaga istotnych zmian systemowych także w środowisku 

akademickim. Zmiany ekonomiczno-społeczne oraz oczekiwania przemysłu stawiają przed 

uczelniami technicznymi poważne wyzwania a jednocześnie szanse. 

W ramach projektu opracowano innowacyjny model systemowego procesu 

nawiązywania współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z 

przedsiębiorcami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zwiększenie adaptacyjności 

środowiska akademickiego do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.  

Wymiar innowacyjności projektu obejmował wprowadzenie nowych  i modyfikację 

istniejących elementów, form wsparcia, narzędzi oferowanych w ramach uczelni. 

Wprowadzenie zmian innowacyjnych ukierunkowane było na uzyskanie celowych korzyści w 

postaci nowego podejścia do procesu kształcenia i budowania postaw probiznesowych, 

poprzez: 

- wzbogacenie siatki godzin dla kierunków technicznych o nowe przedmioty, 

- prowadzenie nowoczesnej metody nauczania: e-learning (interaktywne moduły), 

- prowadzenie bieżącej ewaluacji poziomu kompetencji, umiejętności i wiedzy studentów, 

co jest działaniem innowacyjnym gdyż wprowadza model stosowany na uczelniach 

amerykańskich wyszukiwania najzdolniejszych studentów i umożliwienie im 

prawidłowego rozwoju już w trakcie studiów,  

- wypracowanie algorytmu prowadzenia dyplomów z tematyki zgłaszanej przez firmy 

(uruchomienie mikrograntów) - realizacja prac dyplomowych na zamówienie przemysłu,   

- uruchomienie cyklicznych seminariów dla przedstawicieli uczelni wyższych oraz biznesu,  

- dofinansowywanie wniosków patentowych, 

- opracowanie portalu do komunikacji z biznesem. 

 

Innowacyjność projektu wynikała głównie z wymiaru grupy docelowej, która została 

rozszerzona od studenta po pracownika naukowego. Główne elementy proponowanego 

modelu stanowią system naczyń połączonych. Zrealizowane działania przedłożonego 

projektu dzięki innowacyjnym zmianom systemowym, mogą odwrócić niekorzystną 

tendencje i spowodować trwałe mechanizmy komercjalizacji badań oraz zbudować postawę 

przedsiębiorczą wśród absolwentów kierunków technicznych. Proponowane zmiany są 

wzajemnie komplementarne - wspierające modyfikację postaw w dwóch podstawowych 

płaszczyznach: 

(1) naukowej – poprzez komercjalizację badań i transfer do sektora przemysłowego 

województwa kujawsko-pomorskiego, 
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(2) dydaktycznej – poprzez dostarczanie wysoko wykwalifikowanej, mobilnej kadry 

inżynierskiej posiadającej dodatkowo wiedzę z zakresu procesów rynkowych 

gospodarki. 

 

Na wartość dodaną przedłożonego projektu składa się: wzrost wiedzy o korzyściach jakie 

przynosi efektywna inwestycja w przedsiębiorczość akademicką, wzrost doświadczenia we 

współpracy z AIP, transfer wiedzy płynący do projektodawcy ze środowisk naukowo-

badawczych zaangażowanych w projektach przy pracach diagnostyczno-ewaluacyjnych.  

 

Ponadto wartością dodana projektu w świetle jej przewagi nad dotychczasową praktyką jest 

wykorzystanie nowych, wypracowanych w projekcie produktów, znacznie efektywniejszych z 

punktu widzenia m.in. ponoszonych nakładów i skuteczności osiąganych celów.  

 

Korzyści dla uczelni po wprowadzeniu wypracowanego modelu są następujące: promocja 

uczelni, kierunku, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, szansa na komercjalizację wiedzy, 

promocja potencjału B+R. Korzyść dla biznesu: pozyskanie ekspertów, wyższy poziom 

merytoryczny absolwentów-pracowników, wzrost prestiżu firmy.  

 

 

 

Wdrożenie innowacyjnego modelu po zaprzestaniu finansowania z EFS. 

 

W ramach projektu innowacyjnego opracowany został komplety produkt w postaci procesu 

edukacyjnego mającego na celu pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej. Dostarczony 

przez Beneficjenta produkt skałą się z następujących grup komponentów: 

 metodologia wdrożenia dydaktyki: dokumenty, modyfikacje siatek etc, 

 materiały z przeprowadzonych kursów dla studentów wraz z testami wiedzy,  

 materiały e-learningowe w powszechnie akceptowalnym formacie danych, także 

przez bezpłatną platformę moodle, 

 procedury potrzebne do wdrożenia: regulaminu, wzory umów etc., 

 metodologia i narzędzia badania kompetencji przedsiębiorczych, 

 systemu zarządzania wymianą informacji między odbiorcami, użytkownikami 

projektu wraz z modułami dodatkowymi, które można wdrożyć praktycznie bez 

kosztów w infrastrukturze każdej uczelni, 

 gotowe procedury i regulaminy na przyznawanie mikrograntów na kooperacyjne 

prace dyplomowe oraz na złożenie wniosku patentowego i wzoru użytkowego 

 gotowy podręcznik jak przygotować wniosek patentowy, 

 metodologia prowadzenia szkoleń dla pracowników naukowych. 
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Wymienione grupy komponentów będą dostępne dla zainteresowanych uczelni bez kosztów 

jako własność wspólna (Public Domain), zatem ich wdrożenie pociąga za sobą jedynie 

koszty organizacyjne uczelni, zatem są niewielkiego.  

 

Odrębnym, istotnym problemem będzie pozyskanie funduszy na realizację mikrograntów.  

Gotowy zestaw regulaminów oraz procedury przyznawania mikrograntów może być 

podstawą do wypracowanie wojewódzkiego lub ogólnopolskiego modelu pozyskiwania 

środków na prace kooperacyjne nauka-biznes.  

 

Z uwagi na innowacyjność i uniwersalność produktów końcowych oraz ich dostępność i 

replikowalność, istnieje duża szansa na wdrożenie wypracowanego modelu na uczelniach nie 

tylko technicznych ale także humanistycznych i przyrodniczych w województwie kujawsko-

pomorskim oraz w kraju.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strona 222



 
 
 
Oprócz podręcznika wdrażania komplet dokumentów obejmuje 
 

1. PODRĘCZNIK PATENTOWANIA. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU PATENTOWEGO ORAZ WZORU 
UŻYTKOWEGO PRZEZ PRACOWNIKA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO.  

2. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO PRZEDMIOTU INNOWACYJNOŚĆ BIZNESU IFINANSE FIRMY. 
PREZENTACJE ORAZ TESTY WIEDZY 

3. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO PRZEDMIOTU RELACJE BIZNESOWE. PREZENTACJE ORAZ 
TESTY WIEDZY 

4. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO PRZEDMIOTU RELACJE BIZNESOWE. PREZENTACJE ORAZ 
TESTY WIEDZY 

5. PRAWO AUTORSKIE. MATERIAŁY SZKOLENIOWE  „POMYSŁ NA PATENT” (AUTOR DR MICHAŁ 
ZALEWSKI) 

6. PRAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. MATERIAŁY SZKOLENIOWE  
„POMYSŁ NA PATENT” (AUTOR DR MACIEJ WIERZBICKI) 

7.    REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIKROGRANTÓW NA KOOPERACYJNE PRACE 
DYPLOMOWE. 

8.    REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIKROGRANTÓW NA ZGŁOSZENIE PATENTOWE ORAZ NA 
ZGŁOSZENIE WZORU UŻYTKOWEGO 

9.   WYNIKI BADANIA POZIOMU KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD STUDENTÓW 
INFORMATYKI I MECHATRONIKI UKW DLA ROCZNIKA NABÓR 2012/2013 

10. WYNIKI BADANIA POZIOMU KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD STUDENTÓW 
INFORMATYKI I MECHATRONIKI UKW DLA ROCZNIKA NABÓR 2013/2014 

 
 

PONADTO DOSTĘPNE SĄ GOTOWE   materiały e-learningowe Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ  
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Zmodyfikowane siatki godzin na 
kierunkach Informatyka oraz 

Mechatronika z wprowadzonymi 
przedmiotami : „Innowacyjność 

biznesu i finanse firmy”, oraz „Prawo 
i ochrona własności intelektualnej” 
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