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5.

spraw zagranicznych i Komisji.

6.

macierzystego kraju albo zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji 

ne przez 

7.

Art. 86.

technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, 

transferu technologii.

2.

ickiego lub pracowników uczelni i 

3.

1)

zatwierdzonego przez senat uczelni;

2)

4.

5. Centrum transferu technologii utworzone w formie jednostki 

dzonego przez senat 

uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – przez organ wskazany w statucie.

6.

technologii, utworzonych w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, 

tworzy

w ich regulaminach.

7.
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zatrudnia rektor

niepublicznej –

Art. 86a.

-how 

a w przypadku uczelni niepublicznej – organ wskazany w statucie.

2.

-how, o których mowa 

w ust. 1, w zakre

3. (uchylony).

3a. zakresie 

r. o zasadach 

1224).

4.

Art. 86b.

publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. Uczelnia 

czelnie.

2.

umowy.

Art. 86c. 1. Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej – organ wskazany 

w statucie, uchwala:
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1)

a)

zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz 

b) zasady wynagradzania twórców,

c) zasady i procedury komercjalizacji,

d)

o-badawczych;

2)

w

a)

studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy 

naukowych lub prac rozwojowych,

b)

2. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, senat uczelni publicznej 

1)

2) zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, studenta lub 

doktoran

rozwojowych oraz o know-

3)

o decyzjach, o których mowa w art. 86e ust. 1 i 2, oraz zasady i tryb 

Art. 86d. Do wyników:
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1)

2) prac rozwojowych

–

-

–86h.

Art. 86e. od dnia otrzymania 

o know-

komercjalizacji.

2. acji 

naukowych lub prac rozwojowych oraz know-

zawarcia umowy.

3. awarcia umowy, o 

oraz know-

techniczny

4. Przepisy ust. 1–

1) badania lub 

naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego 
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2) rych zasady przyznawania lub 

-

z tymi wynikami.

5.

1) zachowania pouf

know-

2) przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, 

technicznych potrzebnych do komercjalizacji,

3)

4)

– nie

Art. 86f.

1)

2)

2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni 

ez pracownika z 

3.



©Kancelaria Sejmu s. 91/210

2015-10-19

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2.

4.

Art. 86g.

mercjalizacji 

1)

publicznej;

2)

badawczego.

2.

których mowa w ust. 1 pkt 1.

3.

ucz

rozwojowych oraz know-

Art. 86h. Po otrzymaniu od pracownika informacji

naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-

sposób i tryb komercjalizacji tych wyników.

Art. 86i.

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

7)), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –

7)
, poz. 

658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 

oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.
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8)).

Art. 87. -

uczelni 

Art. 88. -informacyjny, którego 

-

2. senatu uczelni. 

naukowy.

3.

kompeten

4. -

5. Zbiór danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest zwolniony z 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

9)).

6. Uczelnia prow

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

8)

99, poz. 662 oraz z 2011 r. Nr 186, poz. 1099.
9)

1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 

165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 

1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.


