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OFERTA WSPÓŁPRACY  

 
Komercjalizacja technologii i wyników badań naukowych w uczelni 

 
 

Jednym z filarów reformy systemu szkolnictwa wyższego oraz obecnej i przyszłej 
perspektywy finansowej programów operacyjnych jest zwiększenie współpracy szkół wyższych  
z przemysłem. Dlatego też niezwykle ważne jest utworzenie w uczelni efektywnych systemów 
komercjalizacji wiedzy i usług naukowo-badawczych. Wychodząc tym samym naprzeciw 
potrzebom szkół wyższych, przedstawiamy następujące pakiety usług: 

 
1.  Audyt systemu transferu technologii w uczelni 

 
Szczegółowa analiza obejmuje usługę audytu w zakresie badania zgodności dokumentacji 
wewnętrznej istniejącej w uczelni oraz w zakresie sprawdzenie struktur wewnętrznych pod 
względem ich aktualności i faktycznego działania, a przede wszystkim pod względem 
efektywności działalności jednostek zajmujących się transferem technologii i usługami naukowo-
badawczymi (spółki celowe, centra transferu technologii, akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości). Ponadto badanie schematów ochrony własności intelektualnej w uczelni, 
znajomości procedur wśród pracowników każdego szczebla oraz oferty technologicznej  
i usługowej uczelni dla świata biznesu. 
 
Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi wykonać audyt jednego lub kilku wybranych procesów lub 
też kompleksowo analizować cały system działający w Państwa Uczelni. 
 
Powyższa usługa będzie odbywać się w oparciu o obecnie obowiązujące prawo m.in.: 

• ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce; 
• ustawę Prawo własności przemysłowej; 
• ustawę Prawo autorskie i prawa pokrewne; 
• akty wewnętrzne uczelni. 

 
Audyt zakończy się wnioskami oraz wskaże kierunki zmiany i/lub ulepszenia aktualnego stanu.  
Ponadto nasi audytorzy przeprowadzą dla Państwa konsultacje w zakresie wrażania 
proponowanych rozwiązań. 
 

2.  Doradztwo dla kadry zarządzającej 
 
Usługa obejmuje doradztwo w zakresie tworzenia systemu transferu technologii, analizę 
strategii i celów uczelni w tym zakresie, pomoc w powoływaniu jednostek określonych  
w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Zakres usługi dobierany jest w zależność od typu  
i wielkości uczelni oraz specyfiki jej działalności. Każde z zaproponowanych wyżej zadań może być 
wzbogacona o dodatkowe szkolenia dla kadr w zakresie:  

• obecnie obowiązujących przepisów prawa, którym podlega działalność uczelni;  
• tworzenia i analizy umów transferowych i usługowych; 
• przeszkolenie kadr z nowej dokumentacji uczelni. 
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3.  Doradztwo przy zwieraniu umów licencyjnych, umów konsorcjum, umów 
usługowych 

 
Nasi konsultanci pomagają zabezpieczyć interesy uczelni zarówno w analizowanych umowach, jak 
również mogą wspomóc pracowników uczelni w procesie negocjacji umów z potencjalnymi 
partnerami, inwestorami czy też funduszami inwestycyjnymi. 
 
Powyższa usługa może zostać poszerzona o szkolenia/warsztaty z tworzenia umów 
transferowych - istotą warsztatów będzie szczegółowe omówienie wraz z budowaniem krok po 
kroku umów z zakresu własności intelektualnej, celem jak najpełniejszego zabezpieczenia praw 
uczelni, do których należą: 

• umowa sprzedaży (elementy enumeratywne + elementy dodatkowe); 
• umowa licencji (elementy enumeratywne + elementy dodatkowe); 
• umowy warunkowe; 
• zabezpieczenie interesów uczelni jako strony w kontaktach b2b; 
• umowa konsorcjum (w zakresie własności intelektualnej). 

 

4.  Doradztwo przy zakładaniu spółek typu spin-off 
 

Skutecznie doradzamy w zakresie tworzenia spółek typu spin-off, spółek celowych, czy też 
spółek kapitałowych określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doradzamy 
zarówno w zakresie założenia jak i „przystąpienia do” oraz „wystąpienia z” spółek kapitałowych, 
jak również wnoszenia technologii do spółek aportem. Władze uczelni wspieramy w zakresie 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami. 
 

5.  Usługi prawne (opracowanie weryfikacja aktów prawnych, regulaminów, 
procedur) 
 

Meritum usługi jest opracowanie dokumentów wewnętrznych w uczelni w odniesieniu do 
istniejącej w niej struktury, i/ lub stworzenie nowej struktury organizacyjnej uczelni. Przykładowo 
usługa może zawierać następujący zakres: 

• opracowanie modelu funkcjonalnego oraz organizacyjnego uczelni; 
• opracowanie regulaminów działania jednostek wraz z aktami ich powołania do życia; 
• opracowanie statutów; 
• opracowanie regulaminów zarządzania własnością intelektualną w uczelni. 

 
6.  Szkolenia dedykowane / warsztaty konsultacyjne 

 
Organizujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje dla kadr każdego stopnia uczelni. W tym dla osób 
zarządzających uczelniami, kadry naukowej, kadry administracyjnej z zakres szeroko rozumianego 
systemu transferu technologii (ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i usługi, 
wynagrodzenia twórców, poufność w kontaktach z biznesem, kultura innowacji w uczelni 
wyższej) 

 
7.  Wsparcie jednostek w pozyskaniu finansowania 

Wspieramy uczelnie w zakresie przygotowywania wniosków na projekty z zakresu transferu 
technologii (m.in. Inkubator Innowacyjności – spodziewany kolejny konkurs na początku 2020 
roku). 
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PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA DEDYKOWANEGO 

 
Jak komercjalizować wiedzę? Czyli Transfer Technologii w uczelni zgodnie  

z ustawą 2.0. 
 

Opis szkolenia 

Celem szkolenia jest kompleksowe i szczegółowe zapoznanie uczestników  
z modelami komercjalizacji technologii występującymi w Uczelni Wyższej  
w świetle obowiązujących przepisów prawa (Ustawa 2.0., Prawo Własności 
Przemysłowej). Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie zasad 
komercjalizacji technologii w tym wyboru ścieżki komercjalizacji oraz 
ochrony własności intelektualnej w uczelniach oraz instytutach 
badawczych. 
 
W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętność 
biznesowego podejścia do wypracowanej uczelnianej własności 
intelektualnej oraz do wypromowania jej na zewnątrz. 

 

Dla kogo 
przeznaczone 

jest szkolenie?  

 

• Władze uczelni / instytutów PAN / instytutów badawczych 

odpowiedzialnych za sprawy transferu technologii; 

• Pracownicy naukowi oraz dydaktyczni;  

• Pracownicy zajmujący się obsługą administracyjną komercjalizacji 

technologii. 

Czego 
nauczą/dowiedzą 

się uczestniczy 
szkolenia 

Uczestnicy dowiedzą się kompleksowo m.in.:  

 

• Na jakich zasadach można komercjalizować technologie i który model 
wybrać; 

• Jakie znaczenie w nowym procesie ewaluacji ma komercjalizacja  
i ochrona własności intelektualnej; 

• Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie licencyjnej; 
• Kiedy i w jakiej formie zwierać umowy o poufności; 
• Jak prawidłowo wynagradzać twórców;  
• Jak założyć spółkę odpryskową.  

 

Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego: 

 

• Przygotowywania ofert handlowych i materiałów reklamowych 
dotyczących komercjalizacji wiedzy; 

• Wyboru formy komercjalizacji wynalazków; 
• Przygotowywania informacji w procesie poszukiwania inwestorów. 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 

Godzina Zagadnienia 

Dzień 1 

9.00 – 10:00 
Komercjalizacja oraz transfer technologii i wiedzy w świetle przepisów Ustawy 
2.0. 

10:00 – 11:00 

Jednostki wspomagające proces komercjalizacji: 
✓ Centra Transferu Technologii; 
✓ Spółki Celowe; 
✓ Inkubatory Przedsiębiorczości. 

11:00 – 16:00 

• wewnętrzne akty normatywne regulujące prawa własności intelektualnej, 
proces transferu technologii oraz zarządzanie aparaturą badawczą; 

• własność pracowniczych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
oraz know-how związanego z tymi wynikami;  

• prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w 
zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz 
praw własności przemysłowej;  

• tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji;  
• zasady wynagradzania twórców oraz podziału środków z komercjalizacji; 
• ewaluacja jednostek a komercjalizacja.  

Dzień 2 

9:00 – 11:30 

• ocena potencjału komercjalizacyjnego projektu badawczego; 
• patent czy know-how, co łatwiej sprzedać? 
• ile to ma kosztować? Czyli wycena technologii a negocjacje z klientem. 
• ogólne mechanizmy komercjalizacji wyników prac B+R z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa.  

11:30 – 12:00 
Wybór formy komercjalizacji: 

✓ komercjalizacja bezpośrednia, 
✓ komercjalizacja pośrednia. 

12:00 – 13:00 
Konsekwencje zastosowania wybranych modeli komercjalizacji w procesie 
transferu technologii. 

13:00 – 14:45 Spin-off i spin-out krok po kroku. 

14:45 – 16:00 

• fundusze na transfer technologii; 
• jak pozyskać inwestora; 
• jak przygotować ofertę dla inwestora; 
• współpraca z funduszami i inwestorami. 

 
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY: 
 
Arkadiusz Wronowski, Dyrektor ds. kluczowych klientów 
kom. 602-285-633, e-mail: a.wronowski@irsw.pl 
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